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Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet 
 
 
 
Fördjupningar   

Tabellerna i fördjupningen togs från början fram på uppdrag av regeringen 
och omfattar två områden:   
 
Sysselsättning 
Företagande   
  

Varje område är indelat i ett antal delområden.    

I och utanför arbetskraften 
 
Arbetskraftstillhörighet och arbetskraftstal 
 5.1           Personer 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen 

arbetad tid 1970-20XX 
5.2           Relativa arbetskraftstal efter ålder 1970-20XX 
5.3           Befolkningen och relativa arbetskraftstal efter ålder och 

födelseregion 
Arbetslöshet 
 5.4           Arbetslösa 20-64 år efter ålder och tid i arbetslöshet 
5.5           Arbetslösa 20-64 år efter sektor i senaste anställning och tid i 

arbetslöshet 
5.6           Arbetslösa 20-64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet   

Arbetsmarknadspolitiska program 
 5.7      Personer i arbetsmarknadsutbildning efter typ av utbildning 
5.8      Personer som genomgått ett arbetsmarknadspolitiskt program 

efter typ av program 
5.9      Personer som genomgått ett arbetsmarknadspolitiskt program 

efter tid i arbetslöshet 
5.10     Personer som genomgått ett arbetsmarknadspolitiskt program 

efter födelseregion 
Arbetsmarknadspolitiska program riktade till ungdomar – jobbgaranti 
 5.11       Ungdomar som genomgått ett arbetsmarknadspolitiskt program 

efter utbildningsnivå 
5.12       Ungdomar som genomgått ett arbetsmarknadspolitiskt program 

efter födelseregion 
Ansvar för hemarbete – obetalt arbete 
 5.13       Sysselsatta 20-64 år efter antal barn, barnens ålder och tid i 

obetalt arbete 
Den könssegregerade arbetsmarknaden 
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 5.14    Sysselsatta 16-64 år efter sektor 1970- 20XX 
5.15    De 30 största yrkena 
5.16    Anställda 20-64 år efter näringsgren och sektor 
5.17    Chefer i privat sektor efter typ av chef 
5.18    Chefer i offentlig sektor efter typ av chef 
5.19    Styrelser och ledning i  börsföretag 
Föräldraledighet 
 5.20    Förvärvsarbetande 20-64 år med yngsta barn högst 8 år efter 

antal barn och yngsta barnets ålder och antal dagar med 
föräldrapenning 

5.21    Förvärvsarbetande 20-64 år med yngsta barn högst 8 år efter 
utbildningsnivå och antal dagar med föräldrapenning 

5.22    Förvärvsarbetande 20-64 år med yngsta barn högst 8 år efter 
sektor och antal dagar med föräldrapenning 

Arbetstidens omfattning 
 5.23       Anställda 20-64 år efter sektor, antal hemmavarande barn och 

arbetstidens omfattning 
5.24       Sysselsatta 20-64 år efter hushållstyp antal hemmavarande 

barn och arbetstidens omfattning 
5.25       Sysselsatta 20-64 år efter utbildningsnivå, antal hemmavarande 

barn och arbetstidens omfattning 
5.26       Sysselsatta 20-64 år efter ålder, antal hemmavarande barn och 

arbetstidens omfattning 
5.27       Undersysselsatta deltidsanställda 20-64 år efter sektor 
5.28       Undersysselsatta deltidsanställda 20-64 år efter ålder 
5.29       Faktisk och vanligen arbetad tid i genomsnitt per vecka för 

sysselsatta 20-64 år efter hushållstyp 
Anknytningsgrad 
 5.30       Sysselsatta 20-64 år efter ålder och anknytningsgrad till 

arbetsmarknaden 
5.31       Anställda 20-64 år efter sektor och anknytningsgrad till 

arbetsmarknaden 
5.32       Sysselsatta 20-64 år efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden 

och utbildningsnivå 
5.33       Tidsbegränsat anställda 20-64 år efter typ av anställning 
5.34       Anställda 20-64 år efter sektor och anknytning till 

arbetsmarknaden 1987- 20XX 
Lön  
  5.35       Medellön i de tio största yrkesgrupperna 
5.36       Lönespridning efter yrkesområden 
Sjuk- och aktivitetsersättning 
 5.37       Personer i åldern 20-64 år med sjuk- och aktivitetsersättning 

efter sektor och ålder 
Besvär av arbetet 
 5.38       Yrkesgrupper med besvär av arbete 
5.39       Besvär av arbetet efter ålder 
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5.40       Besvär av arbetet efter könsfördelningen i företaget 
5.41       Sysselsatta i åldern 20-64 år med fysiska besvär till följd av 

arbetet efter sektor 
5.42       Sysselsatta i åldern 20-64 år med psykiska besvär till följd av 

arbetet efter sektor 
Utanför arbetskraften 
 5.43       Personer 20-64 år som inte tillhör arbetskraften efter ålder 
5.44       Personer 20-64 år som inte tillhör arbetskraften efter 

utbildningsnivå 
5.45       Ej förvärvsarbetande i åldern 20-64 år efter tid i Sverige och 

födelseregion 
5.46       Personer 20-64 år som inte tillhör arbetskraften efter antal barn 

och yngsta barnets ålder 
5.47       Personer 20-64 år som inte tillhör arbetskraften efter bostadsort 
  

Entreprenörskap och företagande 
 
Förutsättningar för företagande 
6.1           Personer i åldern 18-30 år som kan tänka sig att bli företagare 
  6.2           Egna företagare 20-64 år efter näringsgren 
Nystartade företag 
 6.3      Stöd till start av näringsverksamhet efter inrikes/utrikes födda 

och ålder 
6.4      Nystartade företag efter näringsgren och svensk eller utländsk 

bakgrund 
6.5      Nya företagare 20 år och äldre efter näringsgren och 

företagsform 
Etablerade företag 
 6.6    Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och företagsform 
6.7    Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och inrikes/utrikes 

födda 
6.8    Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och ålder 
6.9    Kombinatörer 20-64 år efter näringsgren och ålder 
6.10   Kombinatörer 20-64 år efter näringsgren som företagare 
6.11   Företagare efter företagets marknadsorientering 
6.12   Företagare 20 år och äldre efter antal anställda 
6.13   Tillväxtvilja hos företaget 
6.14   Sysselsättningstillväxt hos företagare 
6.15       Företagare 20 år och äldre efter antal sysselsatta i företaget 

samt företagets juridiska form 
6.16       Företagare 20 år och äldre bland samtliga förvärvsarbetande 

efter födelseregion samt företagets juridiska form 
Företagens ekonomi 
 6.17       Företagare som sökt lån 
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6.18       Nyckeltal för enskilda näringsidkare efter svensk och utländsk 
bakgrund 

6.19       Nyckeltal för enskilda näringsidkare efter näringsgren 
6.20       Deklarerat överskott för näringsidkare efter näringsgren 
6.21       Deklarerat underskott för näringsidkare efter näringsgren 
Företagens nedläggning och konkurs 
 6.22       Konkurser bland enskilda näringsidkare efter näringsgren  
Operativa företagsledare 
 6.23       Operativa företagsledare 20 år och äldre efter näringsgren 
6.24       Operativa företagsledare 20 år och äldre efter näringsgren och 

födelseregion 
6.25       Operativa företagsledare efter näringsgren och ålder 
6.26       Operativa företagsledare 20 år och äldre efter utbildningsnivå 

och födelseregion 
 

Representation i styrelser 
  6.27       Styrelsemedlemmar efter inrikes/utrikes född och funktion i 

aktiebolag  
6.28       Styrelsemedlemmar i aktiebolag efter antal styrelser de sitter i 
6.29       Styrelsemedlemmar efter antal anställda   

 


