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Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet 
2013 

Arbejde, løn og indkomst 

 

Størst arbejdsmæssig kønsforskel hos pakistanere 

Forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens er størst blandt ind-
vandrere fra Pakistan. Mens 63,5 pct. af mændene er i beskæftigelse, gælder det 
kun for 32,8 pct. af kvinderne – en forskel på 30,7 procentpoint. Indvandrere fra 
Tyrkiet og Filippinerne har begge en forskel på 20,4 procentpoint. Det skal dog 
bemærkes, at en medvirkende årsag til den lave beskæftigelsesfrekvens for kvinde-
lige indvandrere fra Filippinerne er, at lommepenge til au pairer ikke bliver be-
tragtet som løn, hvilket betyder, at au pairerne ikke opgøres som beskæftigede i sta-
tistikken. Opgørelsen rummer kun de største ikke-vestlige indvandringslande. 
 
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere. 1. januar 2013  

 
Anm: Landene er udvalgt efter antallet af indvandrere – med indvandrere fra Tyrkiet som største gruppe. Jugoslavien er det 
tidligere Jugoslavien før opsplitningen. 
 
Kvindelige indvandrere fra Thailand arbejder oftere end mændene 
Kvindelige indvandrere fra Thailand har den højeste beskæftigelsesfrekvens blandt 
såvel mandlige som kvindelige indvandrere. Beskæftigelsesfrekvensen for kvinder 
fra Thailand er på 63,9 pct., og den er dermed 10,6 procentpoint højere end be-
skæftigelsesfrekvensen for mænd fra Thailand. Indvandrere fra Thailand adskiller 
sig (sammen med indvandrere fra Filippinerne) ved, at det fortrinsvis er kvinder, 
der har bosat sig i Danmark. Kvinderne udgør således 88 pct. af indvandrerne fra 
både Thailand og Filippinerne.  
 
Større kønsforskelle for indvandrere fra ikke-vestlige lande 
Forskellen mellem kvinder og mænds beskæftigelsesfrekvens er større for indvan-
drere fra ikke-vestlige lande end for personer af dansk oprindelse. For indvandrere 
fra ikke-vestlige lande er beskæftigelsesfrekvensen 9,0 procentpoint lavere for 
kvinder, mens den er 2,7 procentpoint lavere for kvinder af dansk oprindelse. 72,0 
pct. af kvinder med dansk oprindelse er i beskæftigelse mod 74,8 pct. af mændene. 
For indvandrere fra ikke-vestlige lande er tallene 43,0 for kvinder og 51,9 for 
mænd. 
 
Lille forskel for indvandrere fra Iran, Bosnien-Hercegovina og Somalia 
Forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og mænd fra Iran, Bos-
nien-Hercegovina og Somalia er nogenlunde den samme som for personer af dansk 

0

10

20

30

40

50

60

70

   Pakistan

   Filippinerne

   Tyrkiet

   Libanon

   Afghanistan

   Irak

   Jugoslavien

   Kina

   Vietnam

   Somalia

   Bosnien-
   Hercegovina

   Iran

   Thailand

Mænd KvinderPct.

Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 9.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nytudg/18193 
 
© Danmarks Statistik 2014 
ISSN 1601 1015 
 



oprindelse. Indvandrere fra Somalia har dog væsentligt lavere beskæftigelsesfre-
kvenser end indvandrerne fra de andre ikke-vestlige lande. 
 
Lavere beskæftigelsesfrekvens for indvandrere fra ikke-vestlige lande 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet 
end personer af dansk oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ik-
ke-vestlige lande er på 47,3 pct., mens den er på 73,4 pct. for personer af dansk op-
rindelse.  
 
Ens beskæftigelse for de to køn blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande 
Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra ikke-vestlige lande er på 51,2 pct. 
for både kvinder og mænd. Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra ikke-
vestlige lande ligger over beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige 
lande, men under beskæftigelsesfrekvensen for personer af dansk oprindelse.  
 
Gruppen af efterkommere fra ikke-vestlige lande består fortrinsvis af personer un-
der 30 år, så en væsentlig del er stadig under uddannelse, og kun en lille andel er i 
de aldersklasser, hvor beskæftigelsesfrekvensen normalt er høj. Derfor er det ikke 
muligt at drage sikre konklusioner om deres integration på arbejdsmarkedet. 

 
 Beskæftigelsesfrekvenser for 16-64-årige fra udvalgte oprindelseslande. 2013 

 Mænd Kvinder  I alt 

 Beskæftigelses-
frekvens 

Befolkning 
16–64 år 

Beskæftigelses-
frekvens 

Befolkning 
16–64 år 

 Beskæftigel-
sesfrekvens 

Befolkning 
16–64 år 

 pct. personer pct. personer  pct. personer 

I alt 72,5 1 790 415 69,0 1 765 159  70,7 3 555 574 
Personer af dansk oprindelse 74,8 1 569 128 72,0 1 538 868  73,4 3 107 996 
Indvandrere fra vestlige lande 63,3  78 808 55,4  76 319  59,4 155 127 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande 51,9  113 789 43,0  122 901  47,3 236 690 
Heraf fra:        
   Tyrkiet 60,9 15 053 40,5 14 000  51,1  29 053 
   Irak 39,7 10 495 27,4 8 474  34,2  18 969 
   Bosnien-Hercegovina 50,0 7 844 47,4 7 685  48,7  15 529 
   Iran 48,2 7 116 45,9 4 922  47,3  12 038 
   Libanon 40,4 6 147 22,0 5 104  32,1  11 251 
   Pakistan 63,5 5 534 32,8  4 942  49,0  10 476 
   Afghanistan 45,8 5 604 32,1 4 359  39,8  9 963 
   Somalia 28,1 4 949 25,1 4 263  26,7 9 212 
   Thailand 53,3 1 113 63,9 7 826  62,5  8 939 
   Filippinerne 59,2 1 036 38,7 7 818  41,1  8 854 
   Jugoslavien 52,2 4 395 42,8 4 394  47,5  8 789 
   Kina 59,8  3 350 53,4 4 881  56,0  8 231 
   Vietnam 63,7 3 819 57,8 4 366  60,6  8 185 
Efterkommere fra vestlige lande 62,7  4 659 65,0  4 307  63,8 8 966 
Efterkommere fra ikke-vestlige lande 51,2  24 031 51,2  22 764  51,2 46 795 

Anm.: Jugoslavien er det tidligere Jugoslavien før opsplitningen. 
 

 

Mere information: Beskæftigelsesfrekvensen er opgjort som andelen i aldersgruppen 16-64 år, der er i arbejde. 
Se flere tal fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/219, 
på www.statistikbanken.dk/04 og i abonnementsserien Arbejdsmarked 2014:1 (Statistiske Efterretninger), som 
udkommer i dag. 
Kilder og metoder: RAS er en totalopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. I RAS 2013 er 
arbejdsmarkedsstatus opgjort sidste uge af november 2012 for befolkningen 1. januar 2013.  
Metoden er beskrevet på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/848 og i abonnementsserien Arbejdsmarked (Statisti-
ske Efterretninger). 
Næste offentliggørelse: Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet 2014 udkommer uge 13 
i 2015. 
Henvendelse: Pernille Stender, tlf. 39 17 34 04, psd@dst.dk 
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