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Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er faldet
Indvandrere fra ikke-vestlige lande har indtil november 2013 haft det største fald i
andelen af beskæftigede, siden den økonomiske krise startede. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande er faldet fra 54,6 pct. i slutningen af
november 2008 til 47,7 pct. i slutningen af november 2013 – altså et fald på 6,9
procentpoint. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen for personer med
dansk oprindelse faldet med 4,1 procentpoint fra 77,9 pct. til 73,8 pct., mens beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra vestlige lande er faldet med 3,4 procentpoint fra 63,3 pct. til 60,0 pct.
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige
90

2008

Pct.

2013

80
70
60
50

40
30
20
10
0
Personer med
dansk oprindelse

Indvandrere
fra vestlige lande

Indvandrere
fra ikke-vestlige lande

Størst fald for indvandrere fra Somalia og Afghanistan
Faldet i beskæftigelsesfrekvens for indvandrere fra ikke-vestlige lande har fra november 2008 til november 2013 været størst blandt indvandrere fra Afghanistan,
der er faldet 53,5 pct. til 40,7 pct. (12,8 procentpoint), og Somalia, der er faldet fra
38,5 pct. til 26,0 pct. (12,5 procentpoint). Omvendt har faldet været mindst for
indvandrere fra Pakistan, der er faldet fra 52,2 pct. til 49,2 pct. (3,1 procentpoint). I
2013 var indvandrere fra Somalia dermed den gruppe, der havde den laveste beskæftigelsesfrekvens (26,0 pct.). Modsat havde indvandrere fra Thailand den højeste (63,2 pct.).
Fald i beskæftigelse størst blandt mænd
Faldet i beskæftigelsesfrekvens for indvandrere fra ikke-vestlige lande har været
mest udtalt blandt mændene, hvis beskæftigelsesfrekvens faldt fra 60,4 pct. til 52,9
pct. (7,5 procentpoint). Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen for mandelige indvandrere fra vestlige lande faldet fra 66,8 pct. til 64,2 pct. (2,6 procentpoint).
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Blandt gruppen af mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande er det mænd med
somalisk oprindelse, der har haft det største fald fra 43,8 pct. til 28,0 pct. (15,8
procentpoint). De mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande der har de mindste
fald, er indvandrere fra Pakistan, der er faldet fra 67,0 pct. til 64,8 pct. (2,2 procentpoint), og Tyrkiet, der er faldet fra 67,2 pct. til 61,9 pct. (5,3 procentpoint).

To ud af fem kvinder fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse
I perioden fra november 2008 til november 2013 faldt beskæftigelsesfrekvensen for
kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande fra 48,9 pct. til 42,9 pct. (5,9 procentpoint). Kvindelige indvandrere fra Afghanistan og Iran havde det største fald i
beskæftigelsesfrekvens på hhv. 11,6 pct. og 8,9 pct. Tyrkiet, der udgør den største
gruppe af ikke-vestlige indvandrere, oplevede et fald fra 48,8 pct. til 40,7 pct. (8,0
procentpoint) blandt kvinderne. Til sammenligning faldt beskæftigelsesfrekvensen
for kvinder af dansk oprindelse i samme periode fra 75,8 pct. til 72,4 pct. (3,4 procentpoint).
I november 2013 var forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem kvinder af dansk
oprindelse og kvinder fra ikke-vestlige lande dermed øget til 29,5 procentpoint. De
laveste beskæftigelsesfrekvenser i 2013 var at finde hos kvindelige indvandrere fra
Libanon med 22,3 pct., Somalia med 23,8 pct. og Irak med 27,1 pct. Kvindelige
indvandrere fra Thailand havde i 2013 den højeste beskæftigelsesfrekvens blandt
kvindelige ikke-vestlige indvandrere (64,3 pct.).
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Generelt store kønsforskelle
Mandlige ikke-vestlige indvandrere har generelt meget højere beskæftigelsesfrekvenser end kvinderne. Mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande havde således
en beskæftigelsesfrekvens i november 2013, der lå 10,0 procentpoint højere end
kvindernes. Til sammenligning var forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem
mænd og kvinder af dansk oprindelse 2,8 procentpoint i november 2013.
Den største beskæftigelsesmæssige kønsforskel i november 2013 fandtes blandt
pakistanske indvandrere, hvor 64,8 pct. af mændene var i beskæftigelse, mens det
kun gjorde sig gældende for 31,5 pct. af kvinderne, en forskel på 33,4 procentpoint.
Der var ligeledes store forskelle mellem kvinder og mænds beskæftigelsesfrekvens
for indvandrere fra Libanon, Afghanistan, Tyrkiet og Irak.
Mere information: Beskæftigelsesfrekvensen er opgjort som andelen 16-64 år, der er i arbejde. Se flere tal fra
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/219 eller på
www.statistikbanken.dk/04.
Kilder og metoder: Opgørelserne er foretaget ultimo november på baggrund den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dateringen af RAS er blevet ændret siden sidste offentliggørelse af indvandrernes tilknytning
til arbejdsmarkedet. Nu dateres der efter referencetidspunktet ultimo november. Det betyder, at befolkningen der
indgår, er den befolkning, som er bosiddende i Danmark den sidste arbejdsdag i november. Metoden er beskrevet i kvalitetsdeklarationen.
Næste offentliggørelse: Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2014 udkommer i uge 21 i 2016.
Henvendelse: Jens Bjerre, tlf. 39 17 36 77, jbe@dst.dk

