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Jämställdhet 
innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att: 
• ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 

• vårda hem och barn 
• delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i 

samhället. 

Jämställdhet - jämlikhet 
Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till för
hållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är där
emot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållan
den mellan alla individer och grupper i samhället och 
utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett 
kön, ras, religion, social tillhörighet m.m. Jämställdhet 
är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. 

Jämställdhet har både en kvantitativ 
och en kvalitativ aspekt 
Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män inom alla områden i samhäl
let, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktivite
ter och maktpositioner. Med jämn könsfördelning av
ses i detta sammanhang att andelen kvinnor respektive 
män i en grupp är 40 procent till 60 procent eller jäm
nare. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är 
den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent 
män i en grupp är den mansdominerad. 

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och 
mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas 
tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom 
alla områden i samhället. 
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Utveckling av jämställdheten 
sedan 1970-talet 
• Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att 

ha ett betalt arbete och att ha barn - de kan välja 
båda. 

• Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig 
som i privat sektor medan männen till största delen 
arbetar i privat sektor. 

• Kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av 
barn och hem. 

• Män kombinerar ett betalt arbete med ekonomisk, 
politisk och facklig makt. 

• De direktvalda politiska församlingarna är idag 
jämställda - de indirekta är det inte. 

• Den könssegregerade gymnasie- och högskolan 
består. 

• Den könssegregerade arbetsmarknaden består. 

• Löneskillnaderna består 
- kvinnodominerade yrken har lägre värde än 

mansdominerade 

- män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken. 

• Pensionärerna blir allt fler och lever längre 
- kvinnor lever ensamma i högre utsträckning 

än män 

- män har högre pension än kvinnor. 

• Männen dominerar fortfarande starkt i brottets 
värld. 
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Några viktiga fakta 
• Andelen kvinnor i åldern 20-64 år i arbetskraften var 

60% 1970 och 78% 1999. För männen var motsva
rande andelar 90% respektive 84%. 

• 42% av kvinnorna fanns 1970 i offentlig sektor och 
58% i privat sektor. 1999 fanns 53% i offentlig sektor 
och 47% i privat sektor. 21% av männen fanns 1970 i 
offentlig sektor och 79% i privat sektor. 1999 fanns 
20% i offentlig sektor och 80% i privat sektor. 

• I jämställda yrken arbetade 1970 7% av alla för
värvsarbetande kvinnor och 4% av alla förvärvsar
betande män. 1999 var motsvarande andel 13% för 
kvinnor och 11% för män. 

• Andelen 1-6-åringar i kommunal barnomsorg var 
12% 1972 År 1999 var andelen 74%. 

• Andelen dagar med föräldrapenning för vård av små 
barn som togs ut av män var 0% 1974 och 12% 1999. 

• Könsfördelningen bland riksdagsledamöterna var 
1973 15% kvinnor och 85% män. 1998 var fördel
ningen 43% kvinnor och 57% män. 

• Könsfördelningen bland ledamöter i centrala statliga 
lekmarvnastyrelser var 1986 17% kvinnor och 83% 
män. 1998 var fördelningen 44% kvinnor och 56% 
män. 

• Från jämställda linjer/program i gymnasieskolan 
examinerades 1971/72 12% av alla flickor och 14% av 
alla pojkar. 1998/99 var motsvarande andelar 37% 
respektive 46%. 

• Andelen kvinnliga ålderspensionärer med enbart 
folkpension var 39% 1983 och 11% 1998. Motsva
rande andelar för manliga ålderspensionärer var 9% 
respektive 2%. 

• Könsfördelningen bland lagförda för brott mot 
brottsbalken var 1973 12% kvinnor och 88% män. 
1998 var fördelningen 23% kvinnor och 77% män. 
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Så här långt har vi hunnit 
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs. 

1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts att arbeta inom 
hantverk och viss handel. 

1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstols
beslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig. 

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 

1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder. 

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 

1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister. 

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få 
undantag (jur. lic. och teologi). 

1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst. 

1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 

1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid 
barnsbörd. 

1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till 
kommuner och landsting. 

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. 
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 
Kvinnan och mannen blir likställda i den nya 
giftermålsbalken. 

1922 De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen. 

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till 
statliga tjänster. 

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 

1931 ModerskapsfÖrsäkringen införs. 

1935 Lika folkpension for kvinnor och män införs. 
1938 Preventivmedel tillåts. 

Bidragsförskott införs. 
Mödrahjälp till behövande införs. 
Moderskapspenning för alla införs. 

1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av 
havandeskap, förlossning eller giftermål. 
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1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. 
Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. 
Barnbidrag införs. 

1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet. 

1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om 
hon gifter sig med en utländsk medborgare. 

1955 Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid 
barnsbörd, 3 månader. 

1958 Kvinnor får rätt att bli präster. 
1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de 

särskilda kvinnolönerna. 
1964 P-piller godkänns i Sverige. 

1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för 
jämställdhet. 

1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för 
jämställdhet. 

1971 Särbos ka ttn ing, dvs individuell beskattning av arbetsin
komst, ersätter sambeska ttn ing. 

1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela 
ledigheten vid barns födelse. 

1975 FN-.s kvinnoår. 
Ny abortlag. 1 princip fri abort t.o.m. 18:e veckan. 

1976 FN:s internationella kvinnoårtionde inleds. 
Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn. 
Steriliseringslag. Person som fyllt 25 år bestämmer själv. 

1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. 
1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan 

inkoms tkompensa tion. 
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 

Äktamakesprovning för studiemedel avskaffas. 
Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. 
Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för 
jämställdhet. 
Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till 
monarken ska ärva tronen. 
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1982 All kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal. 
Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats. 
ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet. 
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. 

Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja 
vems efternamn de vill ha. 

1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. 
Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret. 

1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn. 
1985 FN:s kvinnoårtionde avslutas. Strategier till år 2000 antas. 

Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen. 

1987 Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen. 

1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för 
jämställdhet. 

1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 
1992 Ny jämställdhetslag. 

1994 Reviderad jämställdhetslag. 

Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet. 
En månad av föräldraförsäkringen reserveras for modern 
respektive fadern ("pappamånad") och kan inte överlåtas. 
Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik. 

1995 Sverige blir medlem i EU. 
FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing. 
Lag om registrering av partnerskap. 

1997 Första kvinnliga biskopen. 

1998 Lag om våld mot kvinnor. Ändring i brottsbalken. 
Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor. 
Jämställdh.lagen skärps avs. sexuella trakasserier. 

1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. 

2000 FN:s specialsession, Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling 
och fred inför 2000-talet. 
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Viktiga frågor år 2000 
För att nå delad makt och delat ansvar måste: 

• de könsbundna utbildningsvalen upphöra 

• de könsbundna yrkesvalen upphöra 

• kvinnors villkor och inflytande i arbetslivet 
förbättras 

• lika lön för arbete av lika värde realiseras 

• männen dela ansvaret för arbete med barn och hem 

• frihet från sexualiserat (könsrelaterat) våld nås 

• kvinnors representation i beslutande och rådgivande 
organ öka. 

Den nationella handlingsplanen omfattar: 

• Satsningar på att öka andelen kvinnor på chefsposter 

• Satsningar på att få män att ta ökad del av föräldra
ledigheten 

• Utredning av kvinnors och mäns ekonomiska 
resurser och makt 

• Kartläggning av och åtgärder för att minska löne
skillnader mellan kvinnor och män på enskilda 
arbetsplatser 

• Insatser för att öka kunskaperna om kvinnors hälsa 

• Insatser för att förbättra situationen för kvinnor med 
funktionshinder 
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Medel att nå målen: 

• Könsuppdelad statistik som speglar jämställdhets

frågor och problem 

• Kvinno- och jämställdhetsforskning 

• Analys av förslag och beslut inom olika politik

områden ur ett jämställdhetsperspektiv på nationell, 

regional och lokal nivå 

• Länsexperter för jämställdhetsfrågor 

• Utbildning i jämställdhetsfrågor vid universitet 

och högskolor 

Källa: Delad makt - delat ansvar. Proposition 1993/94:147 

Central nationell organisation 
av jämställdhetsarbetet 

Näringsdepartementet 

Jämställdhetsminister 

Jämställdhetsenheten 

handlägger, bevakar och samordnar 
jämställdhetsfrågor inom regeringskansliet 

initierar jämställdhetsbefrämjande åtgärder 

Jämställdhets
rådet 

forum för idéutbyte 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 

tillser att jämställdhetslagen efterlevs 

Jämställdhetsnämnden 

kan vid vite ålägga arbetsgivare att vidta 
aktiva åtgärder för jämställdhet 
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Jämställdhet och statistik 
Jämställdhet berör alla samhällsområden 
Sveriges riksdag antog våren 1994 en ny nationell 
handlingsplan för jämställdhetspolitiken. För att nå ett 
jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv 
läggas på alla politikområden. Detta innebär att alla 
förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställd
hetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser 
för kvinnor respektive män på såväl central som 
regional och lokal nivå. 

Kvinnor och män skall vara synliga 
i statistiken 
För att detta skall vara möjligt måste statistiken vara 
uppdelad på kön. Riksdagen har beslutat att jämställd
hetsstatistiken är officiell statistik. Målet är att all 
statistik som relaterar till individer dels skall vara 
insamlad, analyserad och presenterad på kön, dels 
spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället. 
Kön skall vara en övergripande och genomgående 
indelningsgrund i statistiken. Statistiken skall dess
utom presenteras på ett för användarna lättillgängligt 
sätt. 

Statistikförordningen har sedan 9 juni 1994 en ny 
paragraf 10 i avsnittet "Tillgänglighet": Individbaserad 
officiell statistik skall, när inte särskilda skäl talar däremot, 
vara könsuppdelad. 
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Läsanvisning 
Uppgifterna i denna lathund kommer till övervägande 
del från Statistiska centralbyråns (SCB) och andra 
statistikansvariga myndigheters produktion. Källan 
anges i anslutning till respektive tabell/diagram. 

Tabeller och diagram ger i de flesta fallen uppgifter 
om antal och/eller andelar (%) med olika egenskaper 
dels för kvinnor, dels för män. Andel (%) redovisas på 
två sätt: 
• Andel (%) av alla kvinnor och andel (%) av alla 

män som har en viss egenskap, t.ex. arbetar heltid. 
• Könsfördelningen (%) inom en viss grupp, t.ex. 

gymnasielärare. 
Vissa s.k. ytdiagram beskriver både det absoluta anta
let och könsfördelningen inom olika grupper. Sådana 
diagram finns bl.a. i avsnittet Utbildning. Se t.ex. 
diagrammet över avgångna från gymnasieskolan på 
sidan 30. Ytan för varje program visar hur många som 
examinerats från programmet, jämfört med andra 
program. 

Förkortningar 
AKU Arbetskraftsundersökningen 
ULF Undersökningen om levnadsförhållanden 

Teckenförklaring 
- Inget finns att redovisa (värdet noll). 
0 Mindre än hälften av den använda enheten. 

.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för 
att anges. 
. Uppgift kan inte förekomma. 
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Befolkning 
Befolkningens utveckling 1890-1999 
Antal i 1000-tal och folkökning (‰) 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 

Folkmängden har hela tiden ökat, framförallt genom 
invandring. Den största ökningen var i mitten av 1940-
talet och den näst största i slutet av 1960-talet och år 
1970. Den senare ökningen förklaras främst av den 
stora arbetsmarknadsinvandringen. Under 1980-talet 
ökade den politiska flyktinginvandringen. Från 1995 
avtog folkökningen, vilket beror på att invandringen 
minskade och att färre barn föddes. Fr. o. m. år 1997 
bestod ökningen enbart av invandring. 
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Befolkningen efter ålder 1890, 1940, 1999 
och prognos för 2025 
Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 

Befolkningen har åldrats under 1900-talet. Barnens 
andel har minskat, de äldres ökat. Andelen personer i 
de yrkesverksamma åldrarna har däremot inte föränd
rats nämnvärt. Fram till år 2010 förväntas inga större 
förändringar i åldersfördelningen. Därefter blir befolk
ningen allt äldre. 
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Befolkningen efter ålder 1900, 1999 och 2025 
Procentuell fördelning 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 

Befolkningen efter nationell bakgrund 
och ålder 1999 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 
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Ensamstående och gift/sambo efter ålder 1999 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

Källa: AKU, SCB 
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Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter 
civilstånd och ålder 1999 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

1 Sambo redovisas efter civilstånd. 

Återstående medellivslängd vid födelsen 
1885-1999 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 
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Sammanboende, ensamstående och ensam
boende efter ålder 1998 

Andel (%) av samtliga i åldersgruppen 

Kalla: ULF, SCB 

Exempel på grupper som är ensamstående men ej ensamboende: 
• Hemmaboende barn 16 år eller äldre 
• Vänner/kamrater som bor ihop 
• Syskon som bor ihop 
• Föräldrar som bor hos vuxna barn 
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Familjehushåll efter hushållstyp 1998 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 
Barn i åldern 0-17 år 

Familjehushåll med sammanboende och 
ensamstående efter antal barn 0-17 år 1998 
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning 

Källa: ULF, SCB 

Populationen omfattar familjehushåll där en eller båda av de 
sammanboende, den ensamstående och en eller flera i övriga 
familjehushåll är i åldern 16-84 år. 
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Barn 0-17 år, hemmaboende efter föräldrarnas 
sammanboendestatus och ej hemmaboende 
efter ålder 1998 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

1 gruppen ensamstående ingår sambor utan gemensamma barn 

Källa: SCB:s register över barn och deras familjer 1998. 
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Summerad fruktsamhet 1890-1999 
Antal barn per kvinna som en generation kvinnor föder 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 

Förstagångsföräldrar 
Förstagångsmödrårna har sedan mitten av 1970-talet 
blivit i genomsnitt 3 år äldre. År 1998 var medelåldern 
för kvinnor 28 år och för män 30 år vid första barnets 
födelse. 

Barnlösa kvinnor efter ålder 1970, 1985, 
1996 och 1999 
Andel (%) av alla i åldersgruppen 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 
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Verkställda steriliseringar 1960-1997 

Källa: Socialstyrelsen 

Användningen av p-piller bland kvinnor i åldern 15-4 
år har under perioden 1976-1997 varierat mellan 32 
procent 1977 och 22 procent 1989. År 1997 låg den på 
28 procent. Beräkningarna är gjorda utifrån sålda 
dygnsdoser. 
Källa: Apoteket AB 

Verkställda aborter 1951-1999 

Källa: Socialstyrelsen 
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Hälsa 
Sjukdomar och symtom efter ålder 1998 
Andel (%) i åldern 16-84 år som själv uppger sig ha 
långvarig sjukdom eller symtom 

Källa: ULF, SCB 
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Dagligrökare efter civilstånd och ålder 1998 
Andel (%) av alla i gruppen 

Dagligrökare efter ålder 1980, 1985 och 1998 
Andel (%) av alla i åldersklassen 

Källa: ULF, SCB 
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Rökning och snusning bland elever 
i årskurs 9 1999 
Andel (%) av alla elever 

Kalla: Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) 

Personer med övervikt/fetma efter ålder 1998 
Andel (%) av alla i gruppen 

Källa: ULF, SCB 
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Motionärer efter ålder 1996/97 
Andel (%) av alla i gruppen 

Källa: ULF, SCB 

24 



Dödstal efter dödsorsak och ålder 1997 
Döda per 100000 av medelfolkmängden i resp. 
åldersgrupp (dödstal) 

1 Döda per 100000 levande födda. 

Källs. Dödsorsksstatistik, Socialstyrelsen 
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Döda efter dödsorsak 1997 
Antal döda och döda per 100000 av medelfolkmängden 
(dödstal) 

Källa: Dödsorsksstatistik, Socialstyrelsen 

Spädbarnsdödlighet 1885-1999 
Döda under det första levnadsåret per 1000 levande födda 

Källa: Befolkningsstatistik, SCB 

År 1997 avled 3 kvinnor i samband med komplikatio
ner under graviditet och förlossning. Under året föddes 
91 000 barn. 
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Utbildning 
Utbildningsnivå för befolkningen 25-64 år 
efter födelseland 1999 
Procentuell fördelning 

Källa: AKU, SCB 
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Studiedeltagande för befolkningen 16-64 år 
efter ålder höstterminen 1998 
Andel (%) i åldersgruppen 

Källa: Utbildningsstatistik, SCB 

Deltagare i personalutbildning i åldern 16-64 år 
första halvåret 1999 
Procentuell fördelning, antal i 1000-tal 
och könsfördelning (%) 

Källa: Personalutbildningsstatistik, SCB 
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Personer i kommunal vuxenutbildning efter 
utbildningsnivå och kurs 1998/99 
Antal i 1000-tal och könsfördelning (%) 

Personer i kommunal vuxenutbildning 
efter ålder 1998/99 
Procentuell fördelning 

Källa: Skolverket och Skolstatistik, SCB 
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Avgångna från gymnasieskolan efter 
program 1998/99 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Skolverket och Skolstatistik, SCB 
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Avgångna från gymnasieskolans "flickskola", 
"pojkskola" och "samskola" 1971/72, 1985/86 
och 1998/99 
Procentuell fördelning 

Källa: Skolverket och Skolstatistik, SCB 

Med "flickskola" avses de linjer/grenar/program som har mer än 
60 procent flickor och mindre än 40 procent pojkar. 
"Pojkskolan" har mer än 60 procent pojkar och mindre än 40 
procent flickor. 
I "samskolan" finns det mellan 40-60 procent av vardera könet. 

Avgångna från gymnasieskolan efter 
huvudman och betygspoäng 1998/99 
Procentuell fördelning, antal och könsfördelning (%) 

1 Fristående skolor med kommun- eller statsbidrag. Ett av riksinternaten drivs 
som kommunalt bolag. 

Källa: Skolverket och Skolstatistik, SCB 
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Examinerade från högskolans grundutbildningar 
efter område 1998/99 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Högskoleverket och Högskolestatistik, SCB 

Högskolestuderande och -examinerade 1997/98 
Antal och könsfördelning (%) 

1 Avser 1998/99 

Källa: Högskoleverket och Högskolestatistik, SCB 
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Lärare och skolledare efter skolform 1998/99 
Antal i 1000-tal och könsfördelning (%) 

Källa: Lärarregistret, SCB och Skolverket 

Lärare vid universitet och högskolor 
efter kategori 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Högskoleverket och Högskolestatistik, SCB 
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Tidsanvändning 
Genomsnittlig tidsanvändning i åldern 
20-64 år 1990/1991 
Timmar och minuter 

En vanlig vecka 

Ett vanligt vardagsdygn 

Ett vanligt veckosluts-/helgdygn 

1Inkluderar lunch samt resor till och från arbetet 

Källa.Tidsanvändningsundersökningen, SCB 

Kvinnor och män arbetar lika mycket men kvinnor 
arbetar mer obetalt, män mer betalt. 
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Tid för obetalt arbete efter livscykel 1990/1991 
Timmar per vecka 

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB 

Nära två tredjedelar av det obetalda arbetet utförs av 
kvinnor. Det upptar 33 timmar och 15 minuter per 
vecka för kvinnor och 20 timmar och 10 minuter för 
män. Tiden som avsätts varierar kraftigt inte bara 
mellan kvinnor och män, utan också mellan olika faser 
i livet. 
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Barnomsorg 
Tillsyn av förskolebarn och skolbarn 1999 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

Kalls. Föräldraenkäten, Skolverket 

Personal inom kommunal barnomsorg 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Kommunal personal 1998, Svenska kommunförbundet 
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Barn i förskola, fritidshem och familjedaghem 

1972-1999 

Källa: Barnomsorgsstatistik, 1972-93 SCB, 1994-96 SoS, 1997-99 Skolverket 

Barn i endast deltidsgrupp/förskoleklass ingår ej. 
Föräldrakooperativ och andra förskolor med kommunala 
stöd ingår. 
Fr.o.m. 1998 finns 6-åringar vanligtvis i fritidshem. 

Kommunal barnomsorg 1972-1999 
Antal barn i befolkningen i 1000-tal och andel (%) 
med kommunal barnomsorg i olika åldersgrupper 

Källa: Barnomsorgsstatistik, 1972-90 SCB, 1999 Skolverket 
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Ersatta dagar för vård av barn 1974-19991 

Antal dagar i 1000-tal och andel (%) använda dagar av 
kvinnor och män 

1 De 10 s.k. "pappadagarna" och de 2 kontaktdagarna ingår inte. 
Sedan 1980 för tillfällig föräldrapenning och 1990 för föräldrapenning 
räknas halva respektive kvarts dagar som 0,5 respektive 0,25 dagar. 

Försäkrade personer som erhållit ersättning 
för vård av barn 1985-1999 
Antal i 1000-tal och könsfördelning (%) 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Föräldraförsäkringen 1974-1999 
1974 Föräldrapenningen införs. Ersättningen är 90 procent av lö

nen under 180 dagar som ska utnyttjas innan barnet fyller 8 år. 
Tillfällig föräldrapenning införs. 10 dagar per familj och år 
för barn under 12 år. Ersättningen är 90 procent av lönen. 

1978 Föräldrapenningen förlängs till 270 dagar, varav 30 dagar 
med endast garantibelopp. 

1980 Föräldrapenning under 360 dagar, varav 90 med endast 
garantibelopp. Den tillfälliga föräldrapenningen kan ut
nyttjas i 60 dagar per barn och år. Fadern får rätt til! föräld
rapenning i 10 dagar i samband med barnets födelse, med en 
ersättning av 90 procent av lönen. 

1986 Kontaktdagar införs. 2 dagar per år för barn 4-12 år. 
Ersättningen är 90 procent av lönen. 

1989 Föräldrapenningen ges i 450 dagar, varav 90 med endast 
garantibelopp. 

1990 Den tillfälliga föräldrapenningen förlängs till 120 dagar 
per barn och år. 

1995 "Mamma-/pappamånad" införs. Vardera föräldern har 30 
dagar som inte kan överlåtas till den andra. Ersättningen är 
90 procent av lönen. Av resterande dagar med föräldrapen
ning ersätts 300 med 80 procent av lönen och 90 med garan
tibelopp. 
Rätten till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan 
person som istället för föräldern avstår från förvärvsarbete 
för att vårda barnet. 
De två kontaktdagarna per år tas bort. 

1996 Ersättningsnivån under "mamma-/pappamånad" sänks till 
85 procent. För övriga 390 dagar ersätts 300 med 75 procent 
av lönen samt 90 med garantibeloppet. 

Den tillfälliga föräldrapenningen sänks till 75 procent. 

1997 Ersättningsnivån för "mamma-/pappamånad" sänks till 
75 procent. 

1998 Ersättningsnivån for föräldrapenning höjs till 80 procent. 

Källa: Riksförsäkringsverket 
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Äldreomsorg 
Pensionärer1 med nedsatt syn eller 
rörelsehinder 1998 
Andel (%) av alla i gruppen 

' Undersökningen avser 65-84 år. 

Källa. ULF, SCB 

Pensionärer1 i ordinärt2 boende och som 
behöver hjälp med dagliga sysslor 1998 
Andel (%) av alla i gruppen 

1 Undersökningen avser 65-84 år. 
3 De flesta är ensamboende. 

2 Ej servicehus eller institution. 

Källa: ULF, SCB 
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Pensionärer1 i ordinärt2 boende som behöver 
och får3 hjälp varje vecka under 1980 och 1998 
Andel (%) av alla i gruppen 

1 Undersökningen avser 65-84 år. 
2 Ej servicehus eller institution. 
3 Samma person kan få hjälp från flera håll. 

Källa: ULF, SCB 
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Förvärvsarbete 
I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras 
här: 
Arbetskraften omfattar personer som antingen är 
sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. 

Ej i arbetskraften är personer som varken förvärvsar
betar eller är arbetslösa. 

Sysselsatta/förvärvsarbetande är personer som utfört 
förvärvsarbete i minst en timme under mätveckan eller 
varit tillfälligt frånvarande från ett arbete. 
Arbetslösa är personer som varit helt utan förvärvsar
bete och sökt arbete. 
Tillfälligt frånvarande är personer som varit frånva
rande p.g.a semester, sjukdom, ledighet för vård av 
barn, studier, värnpliktstjänstgöring m.m. Här räknas 
endast frånvaro minst en vecka. 

Relativa arbetskraftstalet anger andel (%) i arbets
kraften av befolkningen. 

Relativa arbetslöshetstalet anger andelen (%) arbets
lösa av arbetskraften. 

Relativa sysselsättningstalet anger andel (%) syssel
satta av hela befolkningen. 

Relativa frånvarotalet anger andelen (%) tillfälligt 
frånvarande bland de sysselsatta. Både frånvaro hela 
veckan och del av veckan räknas. 

Latent arbetssökande är personer som velat och kun
nat arbeta men ej sökt arbete den senaste månaden 
samt heltidsstuderande som sökt arbete. 

Undersysselsatta är personer som av arbetsmark
nadsskäl arbetar mindre än de skulle vilja. 
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Kvinnor i åldern 20-64 år efter arbetskrafts
tillhörighet och vanligen arbetad tid 1970-1999 

Källa: AKU, SCB 

Andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökade mellan 
1970 och 1990. Därefter har den minskat. På 1970-
och första halvan av 1980-talet ökade andelen med 
lång deltid. Under hela 1980-talet ökade andelen med 
heltid. Under 1990-talet har arbetslösheten ökat medan 
både de heltidsarbetande och de med lång deltid har 
minskat sina andelar. De senaste två åren har arbets
lösheten minskat och sysselsättningen har ökat något. 

År 1999 var relativa arbetskraftstalet för kvinnor i 
åldern 20-64 år 78 procent och relativa arbetslöshets
talet 4 procent. 
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Män i åldern 20-64 år efter arbetskrafts-
tillhörighet och vanligen arbetad tid 1970-1999 

Källa: AKU,SCB 

Andelen män på arbetsmarknaden har varit konstant 
mellan 1970 och 1990. Därefter har den minskat. I 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet sjönk 
andelen med heltid något medan andelen med lång 
deltid ökade. I början av 1990-talet minskade andelen 
heltidsarbetande kraftigt. Samtidigt ökade både 
andelen arbetslösa samt andelen utanför arbetskraften. 
Arbetslösheten var högst år 1993. Under de senaste 
två åren har arbetslösheten minskat och sysselsätt
ningen har ökat. 

År 1999 var relativa arbetskraftstalet för män i 
åldern 20-64 år 84 procent och relativa arbetslöshets
talet 5 procent. 
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Relativa arbetskraftstal för kvinnor efter ålder 
1970-1999 
Andel (%) av kvinnor som ingår i arbetskraften 

Källa.AKU,SCB 

Arbetskraftstalen för kvinnor steg under 1970-talet 
och, något långsammare, under 1980-talet. Under 
1990-talet har de sjunkit i de flesta åldersgrupperna, 
särskilt bland yngre men även något bland medelål
ders. I åldersgruppen 55-64 år har arbetskraftstalet 
pendlat kring 65 procent denna period. 

Under år 1999 har arbetskraftstalen ökat i alla 
åldersgrupper, mest i åldern 16-19 år och minst i 
åldern 35-54 år. 
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Relativa arbetskraftstal för män efter ålder 
1970-1999 
Andel (%) av män som ingår i arbetskraften 

Källa: AKU, SCB 

Arbetskraftstalen för män i åldrarna 25-54 år har 
legat konstant under 1970- och 1980-talen varefter de 
har sjunkit. I början av 1990-talet sjönk arbetskraft
talet kraftigt för yngre män. Bland män i 55-64 års 
ålder har det sjunkit långsamt sedan början av 1970-
talet men har de senaste åren pendlat kring 70 procent. 

Under år 1999 har arbetskraftstalen ökat i alla åldrar, 
mest i åldern 16-19 år och minst i åldern 35-54 år. 
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Relativa arbetskraftstal efter födelseland 
och ålder 1999 

Källa: AKU, SCB 

Befolkningen efter födelseland och ålder 1999 

Antal i 1000-tal 

Källa: AKU, SCB 
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Relativa arbetskraftstal för personer med 
och utan barn under 7 år efter ålder 1999 

Gift/sambo med och utan barn 

Ensamstående med och utan barn 

Källa: AKU,SCB 
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Relativa arbetskraftstal för föräldrar med barn 
under 17 år efter antal barn och yngsta barnets 
ålder 1999 

1 barn 2 barn 3- barn 

Källa: AKU, SCB 

50 



Sysselsatta1 föräldrar med barn under 17 år 
efter arbetstidens längd, antal barn och yngsta 
barnets ålder 1999 
Andel (%) av alla sysselsatta 

1 Sysselsatta omfattar även de som är frånvarande, t.ex. föräldralediga. 

Källa. AKU, SCB 
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Medelarbetstid per vecka för sysselsatta 
i åldern 20-64 år i olika typer av hushåll 1999 

Källa: AKU.SCB 

Tidsbegränsat anställda1 20-64 år efter typ 
av anställning 1999 
Antal i 1000-tal 

1 Har arbetat under en viss begränsad tid utan fast tjänst i botten. 
Källa: AKU.SCB 
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Anställda 20-64 år efter sektor och 
anknytning till arbetsmarknaden 19871-1999 

1 Jämförbara data före 1987 saknas. 

Källa: AKU.SCB 
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Sysselsatta kvinnor i åldern 16-64 år 
efter sektor 1970-1999 

Källa: AKU, SCB 

Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i off - im 
i privat sektor medan männen till största um tar 
i privat sektor. 

I den statliga sektorn har sysselsättningen minskat 
sedan 1990 för kvinnorna och sedan 1980 för männen. 
Minskningarna beror delvis på personalminskningar 
men också på bolagiseringen av bl.a. Posten, Televerket 
och Vattenfall under 1990-talet. Anställda där räknas 
nu in i privat sektor, vilken ökade för både kvinnor och 
män efter att ha minskat kraftigt under ett par år. Den 
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Sysselsatta män i åldern 16-64 år 
efter sektor 1970-1999 

Kalla: AKU.SCB 

kommunala sektorn har minskat kraftigt för kvinnorna 
men också för männen sedan 1990. Egna företagarna 
har minskat de senaste åren bland både kvinnor och 
män. 

Hackel i kurvorna beror på ny mätmetod år 1987. Alla som 
arbetade i aktiebolag räknades som anställda före 1987. 
Därefter räknades företagsledaren som egen företagare. 
Eftersom det finns fler manliga än kvinnliga egna företa
gare blir hacket i kurvan synligare för män än för kvinnor. 
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De 30 största yrkena 1999 
Ordnade efter antal personer i yrket 

Källa: AKU, SCB 
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Könsfördelningen inom de 30 största 
yrkena 1999 
I de 30 största yrkena finns 56 procent av alla för
värvsarbetande kvinnor och 37 procent av alla för
värvsarbetande män i åldern 16-64 år. 

Endast två yrken är jämställda, dvs. 40-60 procent 
av vardera könet. De jämställda yrkena är Journalister, 
författare, informatörer m.fl. med 49 procent kvinnor och 
51 procent män och Kockar och kokerskor med 60 procent 
kvinnor och 40 procent män. 

Det mest kvinnodominerade yrket är Kontorssekrete
rare, läkarsekreterare med 97 procent kvinnor och 3 pro
cent män. Det mest mansdominerade yrket med 100 
procent män är Motorfordonsmekaniker och motorfordons
reparatörer. 

Den tudelade arbetsmarknaden 1999 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

Källa: AKU, SCB 
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Anställda i åldern 16-64 år efter näringsgren 
och sektor 1999 
Procentuell fördelning, antal i 1000-tal och könsfördelning (%) 

Källa: AKU.SCB 
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Egna företagare i åldern 16-64 år efter 
näringsgren 1999 
Procentuell fördelning, antal i 1000-tal och könsfördelning (%) 

Källa.AKU,SCB 
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Egna företagare efter antal sysselsatta i 
företaget samt företagets juridiska form 1998 
Procentuell fördelning och antal 

Källa: Sysselsättningsregistret, SCB 

Arbetstidens förläggning bland sysselsatta 
i åldern 20-64 år 1999 
Procentuell fördelning 

Drygt 40 procent av kvinnor respektive män arbetar 
enbart dagtid måndag till fredag. 
Källa: AKUs EU-undersökning, SCB 
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Yrkesgrupper med hög anspänning 1999 
Andel (%) av alla i gruppen och könsfördelning (%) 

Källa: Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöundersökningen, SCB 

Med hög anspänning menas att det ställs höga krav 
på jobbet samtidigt som det saknas förutsättningar/ 
möjligheter att kontrollera och påverka jobbet och det 
som händer. 
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Sysselsatta som har haft besvär under de 
senaste 12 månaderna efter ålder 1999 
Andel (%) av befolkningen i respektive åldersgrupp 

Källa: Arbetarskyddsstyrelsen 

Anmälda arbetsolycksfall efter händelse 1998 
Antal per 1000 förvärvsarbetande 

Kallar. Arbetarskyddsstyrelsen 
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Relativa frånvarotal 1999 
Andel (%) av förvärvsarbetande som varit frånvarande 

1 Inkl. komp.ledighet e.d. samt frånvaro del av veckan enbart från bisyssla. 

Källa: AKU, SCB 

Arbetslöshetstal efter födelseland 
och ålder 1999 
Andel (%) arbetslösa av arbetskraften 

Källa: AKU, SCB 
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Relativa arbetslöshetstal efter ålder 1970-1999 
Andel (%) arbetslösa av arbetskraften 

Osäkra värden för 55-64 år: kvinnor 1970-1981 
och 1987-1991, män 1970-1977. 

Källa: AKU, SCB 
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Undersysselsatta, arbetslösa eller 
latent arbetssökande efter ålder 1987-1999 
Andel (%) av befolkningen i respektive åldersgrupp 

Källa: AKU, SCB 

Undersysselsatta, arbetslösa och 
latent arbetssökande efter ålder 1999 
Antal i 1000-tal 

Källa: AKU, SCB 
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Lön 
De tio vanligaste yrkesgrupperna 1998 
Antal i 1000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön 
i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. 
Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen 

Källa: Lönestatistik, SCB 

I de tio vanligaste yrkesgrupperna finns 49 procent av 
alla anställda kvinnor och 28 procent av alla anställda 
män. 

I jämställda yrkesgrupper (40-60 procent av varde
ra könet) finns 8 procent av alla kvinnor och 8 procent 
av alla män. 
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Medellön i de tio vanligaste yrkesgrupperna 
1998 
Månadslön i 1000-tal kronor 

Källa: Lönestatistik, SCB. 
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De tio mest kvinnodominerade yrkesgrupperna 
1998 
Antal i 1000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön 
i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. 
Rangordnade efter andel kvinnor i yrkesgruppen 

Källa: Lönestatistik, SCB. 

I dessa tio yrkesgrupper finns 45 procent av alla an
ställda kvinnor och 5 procent av alla anställda män. 

I yrkesgrupper med minst 90 procent kvinnor (högst 
10 procent män) finns 34 procent av alla kvinnor och 
3 procent av alla män. 
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De tio mest mansdominerade yrkesgrupperna 
1998 
Antal i 1000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön 
i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. 
Rangordnade efter andel män i yrkesgruppen 

Källa: Lönestatistik, SCB. 

I dessa tio yrkesgrupper finns 0,4 procent av alla an
ställda kvinnor och 16 procent av alla anställda män. 

I yrkesgrupper med minst 90 procent män (högst 10 
procent kvinnor) finns 1 procent av alla kvinnor och 23 
procent av alla män. 
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Lönespridning efter yrkesområden som kräver 
högskoleutbildning 1998 
Månadslön i 1000-tal kronor 

De två översta stapelparen i varje yrkesområde visar kvinnor 
respektive män i privat sektor, de två nedersta stapelparen i 
offentlig sektor. 

Källa. Lönestatistik, SCB 
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Lönespridning efter yrkesområden som 
normalt inte kräver högskoleutbildning 1998 
Månadslön i 1000-tal kronor 

De två översta stapelparen i varje yrkesområde visar kvinnor 
respektive män i privat sektor, de två nedersta stapelparen i 
offentlig sektor. Förklaring till diagram, se sid. 70. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Kvinnornas lön i procent av männens 
efter sektor 1992-1998 
Standardvägd1 och ej standardvägd heltidslön 

1 Med standardvägning 
avses att hänsyn har tagits 
till att kvinnor och män har 
olika ålder, utbildning, finns 
på olika sektorer och tillhör 
olika yrkesgrupper. 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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Inkomst 
Inkomsttagare i åldern 20 år och äldre 
efter inkomstklass 1998 
Förvärvs- och kapitalinkomst 

Kå7/a:Totalräknad inkomststatistik, SCB 

År 1998 hade 133 300 kvinnor och 105 700 män 
förvärvs- och kapitalinkomster under 20 000 kronor. 

Samma år hade 94 400 kvinnor och 370 700 män 
förvärvs- och kapitalinkomster över 340 000 kronor. 

Förvärvs- och kapitalinkomst är summan 
av de tre inkomstslagen inkomst av 
tjänst, kapital och näringsverksamhet. 
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Skattepliktig inkomst i åldern 20 år och äldre 
efter ålder 1998 
Medianinkomst i 1000-tal kr 

Observera att diagrammen inte visar någon inkomstutveckling över 
livscykeln, utan den medianinkomst som individerna i en viss åldersgrupp 
hade år 1998. 

Källa:Totalräknad inkomststatistik, SCB 

Skattepliktig inkomst består av lön, ränta, 
utdelning och reavinst samt socialförsäkring 
såsom sjuk- och föräldrapenning, arbetslös
hetsunderstöd, pension, m.m.. 
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Disponibel inkomst per konsumtionsenhet1 för 
familjer 20-642 år efter familjetyp 1998 
Medianinkomst i 1000-tal kronor 

1 Konsumtionsenheter beräknas genom att hänsyn tas dels till stor
driftsfördelar, dels till att utgifterna för barn varierar med åldern. 

2 Statistiken baseras på en urvalsundersökning. Med ålder avses 
hushållsföreståndarens ålder. 

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen, SCB 

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och 
positiva transfereringar (t. ex. barn-, social- och 
bostadsbidrag) minus slutlig skatt. 
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Hushåll med socialbidrag 1985 och 1998 
Antal och andel (%) av alla inom respektive grupp 

Källa: Socialbidrag 1985, SCB, 1998: Socialstyrelsen 

Genomsnittligt intjänad pensionspoäng 
1970-1997 

Personer med maximal pensionspoäng (6,5) 
1970-1997 
Andel (%) av alla med pensionspoäng 

Källa: Riksförsäkringsverket 

76 



78 procent av kvinnorna och 81 procent av männen i 
åldern 16-64 år som förvärvsarbetade 1997 intjänade 
pensionspoäng. 

Personer i åldern 20-64 år med privat 
pensionssparande 1984-1998 
Andel (%) 

Genomsnittligt sparbelopp för personer i åldern 
20-64 år med privat pensionssparande 
1984-1998 
1000-tal kr i 1998 års penningvärde 

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen och totalräknad inkomststatistik, SCB 
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Pensionärer 65 år och äldre efter typ av 
pensionsförmån 1998 
Procentuell fördelning, medelbelopp i kr och antal 
pensionärer i 1000-tal 

Källa. Totalräknad inkomststatistik, SCB 

ATP = Allmän tilläggspension 
ITP/STP= Industritjänstemännens tilläggspension respektive 

Särskild tilläggspension 

Pensionspoäng beräknas på den arbetsinkomst som 
överstiger ett basbelopp och är maximerad till 6,5 
basbelopp. 
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Disponibel inkomst för ensamstående 
och sammanboende pensionärer 65 år 
och äldre efter ålder 1998 
Medianinkomst i 1000-tal kr och antal 
pensionärer i 1000-tal 

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen, SCB 
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Kriminalitet 
Oro för våld och faktiskt våld efter ålder 1998 
Andel (%) i olika åldersgrupper 

Källa: ULF, SCB 

Polisanmäld misshandel 1999 
Antal brott som offer i åldern minst 15 år utsatts för, 
relationen mellan offer och förövare samt plats för brottet 

Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Personer som varit utsatta för våld eller hot om 
våld efter familjesituation och ålder 1998 
Andel (%) av alla i gruppen. Barn i åldern 0-17 år 

Källa: ULF, SCB 
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Lagförda för brott mot brottsbalken 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Lagförda för brott efter ålder 1998 
Antal i 1000-tal 

Källa: Brottsförebyggande rådet 

Huvudpåföljd för lagförda brott efter ålder 1998 
Procentuell fördelning och antal i 1000-tal 

Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Inflytande och makt 
Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973-1998 
Andel (%) av röstberättigade 

Källa: Valstatistik, SCB 

Nominerade och valda till riksdagen 
efter parti 1998 
Könsfördelning (%) 

Källa: Valstatistik, SCB 
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Valda i riksdagsvalen efter parti, 
september 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Valstatistik, SCB 

Riksdagens sammansättning 1919-1998 

Källa: Sveriges Riksdag, Kammarkansliet 

Vid riksdagsvalet 1998 fick 11 procent av kvinnorna 
och 19 procent av männen personröster. 
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Nominerade och valda till allmänna valen 
efter födelseland 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Valstatistik, SCB 

Partiledare, april 2000 
Antal 

Källa: Sveriges Riksdag, Kammarkansliet 
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Ledamöter i riksdagens utskott 1973, 1985 
och 2000 
Könsfördelning (%) och antal 

1 Tidigare inrikesutskottet t o m 1975/76. 
2 Tidigare civilutskottet t o m 1982/83. 

Källa: Sveriges Riksdag, Kammarkansliet 

Före 1996 hade varje utskott mellan 12 och 17 ledamö
ter. Fr.o.m. 1996 har varje utskott 17 ledamöter. 

87 



Chefer på högsta nivå inom regeringskansliet 
april 2000 
Antal och könsfördelning (%) 

'Expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd, förvaltningschef 
och planeringschef. 

Källa: Regeringens förvaltningskontor 

Chefer på högsta nivå inom regeringskansliet 
1973, 1985, 1998 och april 2000 
Könsfördelning (%) 

'Expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd, förvaltningschef 
och planeringschef. 

Källa: Regeringens förvaltningskontor 

I april 2000 var 7 kvinnor och 14 män landshöv
dingar. 

88 



Ordinarie ledamöter i statliga centrala 
och regionala lekmannastyrelser 1989-19981 

Könsfördelning (%) 

Ordförande i statliga centrala lekmanna
styrelser 1989-1998 
Antal och könsfördelning (%) 

11nklusive ordförande men exklusive personalrepresentanter. 
2 Avser budgetår t.o.m. 1993/94 därefter kalenderår. 

Källa: Näringsdepartementet, Jämställdhetsenheten 

Ledamöter i statliga bolagsstyrelser 1998 
Könsfördelningen bland ledamöter i statliga bolags
styrelser var 28 procent kvinnor och 72 procent män. 

Källa: Näringsdepartementet, Jämställdhetsenheten 
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Ordinarie ledamöter i statliga regionala 
myndigheters lekmannastyrelser 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Näringsdepartementet, Jämställdhetsenheten 

Kommittéernas sammansättning 1981, 1990 
och 1999 
Könsfördelning (%) och antal 

Källa: Kommittéberättelsen respektive år 
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Ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 
1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Valstatistik, SCB 

Ledamöter i landstingsfullmäktige efter valet 
1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Valstatistik, SCB 
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Styrelseledamöter och medlemmar i fackliga 
centralorganisationer 1973, 1985 och 1999 
Könsfördelning (%) 

1 Könsuppdelning saknas. 

Källa: Respektive organisation 
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Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga 
organisationer 1973, 1985 och 1999 
Könsfördelning (%) 

1 Könsfördelning saknas.2 Avser 1983. 

Källa. Respektive organisation 

Styrelseledamöter i börsnoterade bolag 1999 
Könsfördelningen bland styrelseledamöter i börsnote
rade bolag var 5 procent kvinnor och 95 procent män. 
Källa. Dagens Nyheter Ägarservice AB 
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Chefer och samtliga anställda inom privat 
och offentlig sektor 1998 
Könsfördelning (%) 

Källar. Lönestatistik, SCB 

Med chef avses här: 
Person med administrativt ledningsarbete samt politiskt arbete 
Inom privat och offentlig sektor. 

Arbetet innebär bland annat att fatta beslut, planera, styra 
och samordna. 

(Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK) 

Chefer efter sektor 1998 
Antal och könsfördelning (%) 

Källa: Lönestatistik, SCB 
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