
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Kortlægning af ledigheden på herkomst 
 

Krisen har gjort hver sjette 
indvandrer arbejdsløs 
 

Allerede før krisen havde indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund en væ-

sentlig højere ledighed end personer med dansk oprindelse. Forskellen i indvandrere og efter-

kommeres ledighed i forhold til ledigheden for personer med dansk oprindelse er imidlertid 

blevet større i løbet af de seneste år. Mens hver 10. indvandrer inden krisen var ledig, er brut-

toledigheden for indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund i dag på ca. 16 pct., 

mens den for personer af dansk oprindelse ”kun” er ca. 5½ pct. 

af senioranalytiker Erik Bjørsted 25. maj 2012 

Analysens hovedkonklusioner 
 

• Bruttoarbejdsløsheden for personer med ikke-vestlig baggrund er i dag ca. 16 pct., mens 
den for personer med dansk baggrund er på 5½ pct. 
 

• Før krisen havde ikke vestlige indvandrere og efterkommere ligeledes en højere ledighed 
end personer med dansk baggrund. Før krisen var ledigheden blandt indvandrere og ef-
terkommere med ikke vestlig baggrund således ca. 9,8 pct., mens den blot var 2,3 pct. 
for personer med dansk baggrund. 
 

• Også indvandrere og efterkommere med vestlig baggrund har i dag en højere ledighed 
end personer med dansk oprindelse. I dag er bruttoledigheden for indvandrere og efter-
kommere med vestlig baggrund ca. 8½ pct. Før krisen var ledigheden for denne gruppe 
blot 3,3 pct. 
 

• Forskellen i indvandrere og efterkommeres ledighed i forhold til ledigheden for personer 
med dansk oprindelse er blevet større i løbet af krisen – det gælder ikke mindst i forhold 
til de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. 
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Krisen har været hård ved indvandrerne på arbejdsmarkedet 
Før krisen var bruttoledigheden blandt indvandrere og efterkommere med både vestlig og ikke-vestlig 
baggrund højere end for personer med dansk oprindelse. I juni 2008 var ledigheden for indvandrere og 
efterkommere med vestlig og ikke-vestlig baggrund hhv. 3,3 pct. og 9,8 pct., mens den var 2,3 pct. for 
personer med dansk oprindelse. Det fremgår af figur 1, som viser udviklingen i bruttoledigheden for 
personer med dansk oprindelse samt indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig bag-
grund. 
 
Allerede før krisen var indvandrere og efterkommere med specielt ikke-vestlig baggrund langt hårdere 
ramt af ledighed end andre befolkningsgrupper, men faktisk lykkedes det fra januar 2007 til juni 2008 
– pga. jobboomet – at mindske forskellen mellem danskernes og indvandrernes ledighed betydeligt. 
 

Figur 1. Udviklingen i danskere samt indvandrere/efterkommere ledighed 

 
Anm.: Bruttoledigheden er beregnet som summen af dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere fra match-gruppe 1. Data er sæsonkorri-
geret. Pga. forsinkede indberetninger er observationen for marts 2012 behæftet med stor usikkerhed, og vil formentlig blive opjusteret ved næste 
offentliggørelse. Samtidig er der en lille forskel mellem Danmarks Statistiks opgørelse over bruttoledigheden og denne opgørelse – bl.a. fordi grup-
pen af match1 kontanthjælpsmodtagere ikke er helt den samme. Forskellene er dog små.  
Som datagrundlag for arbejdsstyrken er Den Registerbaserede Arbejdsstyrke (RAS) fra Danmarks Statistik anvendt. Da den seneste RAS er for 
2010, og arbejdsstyrken for indvandrere og efterkommere formentlig er vokset fra 2010 til 2012, er arbejdsløshedsprocenten for indvandrere og 
efterkommere formentlig lavere end i figuren. 
Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet, Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 

 
Krisen har, som det også fremgår af figur 1, været hård ved indvandrerne og efterkommerne med spe-
cielt ikke-vestlig baggrund og øget denne gruppes arbejdsløshed, så den i dag er ca. 16 pct., mens den 
for indvandrere og efterkommere med vestlig baggrund er på ca. 8½ pct. og 5½ pct. for personer med 
dansk oprindelse. 
 
Det svarer til, at mens det for personer med dansk oprindelse er ca. hver 18., der er arbejdsløs, er det 
for indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i dag hver sjette, der er arbejdsløs, mens det 
for indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund er et sted mellem hver 11. og 12., som er ledig. 
 
Det skal dog med i billedet, at Den Registrerede Arbejdsstyrkestatistik (RAS), som er anvendt til be-
regningen af ledighedsprocenten i denne analyse, pt. kun er opdateret frem til november 2010. Da ar-
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bejdsstyrken for indvandrere og efterkommere i dag kan være større, kan ledighedsprocenten for ind-
vandrere og efterkommere for 2011 og 2012 derfor vise sig at være lavere end beregnet i figur 1. 
 
Måler man fra juni 2008 og frem til og med 2010, hvor der findes en opdateret RAS-statistik, ændrer 
det dog ikke nævneværdigt på forholdene mellem de forskellige gruppers arbejdsløshed. Det fremgår 
af tabel 1, som viser arbejdsløshedsprocenterne i juni 2008 og december 2010.  
 
I december 2010 var det således også ca. hver sjette indvandrer/efterkommer med ikke-vestlig bag-
grund som var arbejdsløs, mens det for personer med dansk oprindelse var omkring hver 16.-17., som 
var arbejdsløs. 
 

Tabel 1. Arbejdsløshedsprocenten på herkomst 
 jun-08 dec-10 Stigning 

 Pct.  Pct. enheder 

I alt 2,7 6,5 3,8 

Dansk oprindelse 2,3 5,9 3,6 

Indvandrere/efterkommere, vestlig oprindelse 3,3 8,4 5,0 

Indvandrere/efterkommere, ikke-vestlig oprindelse 9,8 16,0 6,2 
Anm.: Bruttoledigheden er beregnet som summen af dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere fra match-gruppe 1. Data er sæsonkorri-
geret. Pga. forsinkede indberetninger er observationen for marts 2012 behæftet med stor usikkerhed, og vil formentlig blive opjusteret ved næste 
offentliggørelse. Samtidig er der en lille forskel mellem Danmarks Statistiks opgørelse over bruttoledigheden og denne opgørelse – bl.a. fordi grup-
pen af match1 kontanthjælpsmodtagere ikke er helt den samme. Forskellene er dog små.  
Som datagrundlag for arbejdsstyrken er Den Registerbaserede Arbejdsstyrke (RAS) fra Danmarks Statistik anvendt. Da den seneste RAS er for 
2010 og arbejdsstyrken for indvandrere og efterkommere formentlig er vokset fra 2010 til 2012, er arbejdsløshedsprocenten for indvandrere og 
efterkommere formentlig lavere end i figuren. 
Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet, Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 

 
Som det også fremgår af tabel 1, er arbejdsløshedsprocenten for personer med dansk oprindelse vok-
set med 3,6 pct.-point fra juni 2008 til december 2010, mens den i samme tidsrum er vokset med hhv. 
5,1 og 6,2 pct.-point for indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig baggrund. 
 
Den udvikling har yderligere haft den konsekvens, at forskellen mellem danskernes ledighed og ind-
vandrerne/efterkommernes ledighed er blevet endnu større, end den var før krisen. Det fremgår af fi-
gur 2, som viser forskellen mellem ledighedsprocenten for danskere og indvandrere/efterkommere af 
hhv. vestlig og ikke-vestlig baggrund.  
 
Før krisen var forskellen på danskeres og indvandreres/efterkommeres ledighed på. 1,1 pct.-point og 
7,6 pct.-point for hhv. vestlige og ikke vestlige indvandrere/efterkommere. I december 2010 var for-
skellen udvidet til 2½ pct.-point for vestlige indvandrere/efterkommere og hele 10 pct.-point for ikke-
vestlige indvandrere/efterkommere. 
 
Udviklingen vidner om, at krisen har været hård ved indvandrerne/efterkommerne, som i forvejen hav-
de en højre ledighed end danskerne, inden krisen brød ud. 
 
Derfor er der også en betydelig risiko for, at vi taber flere af indvandrerne/efterkommerne på gulvet. 
Uddannelse spiller i den forbindelse en væsentlig rolle. Indvandrere/efterkommere har typisk ikke så 
højt et uddannelsesniveau som personer med dansk oprindelse. Eksempelvis har over 1/3 af de unge 
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drenge med indvandrerbaggrund ikke en kompetencegivende uddannelse i bagagen, hvorfor de kan 
have svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet. 
 

Figur 2. Forskellen mellem danskere og indvandrere/efterkommeres ledighedsprocent 

 
Anm.: Bruttoledigheden er beregnet som summen af dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere fra match-gruppe 1. Data er sæsonkorri-
geret. Pga. forsinkede indberetninger er observationen for marts 2012 behæftet med stor usikkerhed og vil formentlig blive opjusteret ved næste 
offentliggørelse. Samtidig er der en lille forskel mellem Danmarks Statistiks opgørelse over bruttoledigheden og denne opgørelse – bl.a. fordi grup-
pen af match1 kontanthjælpsmodtagere ikke er helt den samme. Forskellene er dog små.  
Som datagrundlag for arbejdsstyrken er Den Registerbaserede Arbejdsstyrke (RAS) fra Danmarks Statistik anvendt. Da den seneste RAS er for 
2010, og arbejdsstyrken for indvandrere og efterkommere formentlig er vokset fra 2010 til 2012, er arbejdsløshedsprocenten for indvandrere og 
efterkommere formentlig lavere end i figuren. 
Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet, Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 
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