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Indvandreres beskæftigelse i Danmark 
Jan Rose Skaksen 

1. Introduktion 
Hvad beskæftiger indvandrerne sig med i Danmark? Beskæftiger de sig stort set med det samme 
som danskerne, eller besætter de helt andre typer af job? Og hvordan er indvandrerne fordelt 
mellem job, der kræver forskellige niveauer af kvalifikationer? Det er nogle af de spørgsmål, som 
dette notat søger at besvare. 

Hvorvidt indvandrere kommer i beskæftigelse eller ej, er naturligvis afgørende for, hvordan 
indvandring i det hele taget påvirker den danske økonomi. Den lave beskæftigelse i Danmark blandt 
indvandrere fra mindre udviklede lande er således hovedårsagen til, at denne type indvandring giver 
en nettoudgift på de offentlige finanser på ca. 16 mia. kr. om året (se Schultz-Nielsen og Tranæs, 
2014). 

Hvilke konkrete job indvandrerne varetager har mindre betydning for de offentlige finanser, men 
kan have afgørende betydning for, hvordan indvandring i øvrigt påvirker forskellige grupper af 
danskere. Hvis indvandrerne især ansættes i job, der kun kræver få kvalifikationer, vil det naturligvis 
påvirke ufaglærte i Danmark anderledes, end hvis indvandrerne især ansættes i job, der kræver høje 
kvalifikationer. 

Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2007 et arbejdspapir med titlen: Udenlandsk 
Arbejdskraft i Danmark – Konsekvenserne for Løn og Beskæftigelse. I dette arbejdspapir blev det bl.a. 
analyseret, hvilke typer af job indvandrerne bestrider, og i hvor høj grad de bestrider de samme job 
som danskere. I samme projekt blev der i 2009 publiceret bogen: Det danske arbejdsmarked og EU-
udvidelsen mod øst. Et væsentligt formål med dette notat er at opdatere centrale dele af disse 
analyser. 

Overordnet set kan der være meget store produktivitetsgevinster ved internationale vandringer – og 
potentielt set langt større end de gevinster, der kendes fra international handel (se Malchow-Møller 
m.fl., 2009). Sammenligningen med international handel er oplagt, da både international handel og 
vandringer bidrager til den internationale arbejdsdeling ved, at de arbejdskraftressourcer, der er til 
rådighed i forskellige lande, udnyttes bedst muligt.  Gevinsterne opstår ved, at produktiviteten af 
arbejdskraft varierer mellem forskellige lande. International handel er med til at sikre, at en bestemt 
type produktion foregår der, hvor det er billigst, og vandringer giver produktivitetsgevinster ved, at 
arbejdskraft vandrer fra lav- til højproduktive lande. Udnyttelsen af disse produktivitetsforskelle kan 
dog foregå mere effektivt ved vandringer end ved international handel, hvilket forklarer, at de 
potentielle gevinster er størst ved vandringer. Der er dog forhold ved vandringer, der betyder, at der 
ofte er større politisk modvilje mod indvandring, end mod international handel. Et forhold er, at 
mens gevinsterne ved international handel bliver forholdsvis jævnt fordelt mellem personer i de 
lande, der handler med hinanden, tilfalder gevinsterne ved vandringer i overvejende grad dem, der 
vandrer. Et andet forhold er, at vandringer i højere grad end international handel udgør en trussel 
mod velfærdsstaten. Folk, der af forskellige årsager frygter, at de kan få problemer med at klare sig i 
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deres hjemland, kan blive fristet til at udvandre til lande med et bedre socialt sikkerhedsnet. 
Velfærdsstater som Danmark kan derved blive ”velfærdsmagneter” for indvandrere, der ender på 
overførselsindkomster.  Hvis dette sker, kan det naturligvis underminere velfærdsstatens muligheder 
for at sikre overførselsindkomster, service samt et acceptabelt skatteniveau for landets oprindelige 
indbyggere. 

Hvem, der i øvrigt vinder og taber på indvandring, er i høj grad bestemt ud fra de kvalifikationer, 
som de indvandrede besidder. Der er en stor litteratur om emnet, hvor en artikel af Borjas fra 2003 
er en af de mest citerede. Metoden i artiklen af Borjas bygger på, at hvis udbuddet af en bestemt 
type arbejdskraft vokser, vil det tendere imod at sænke lønnen for denne type arbejdskraft. Det 
betyder fx, at hvis indvandringen især består af personer med lave kvalifikationer, vil deres entre på 
det danske arbejdsmarked tendere mod at sænke lønnen for ufaglærte. Til gengæld kan lønnen 
sagtens vokse for andre typer af arbejdskraft – fx for faglærte. Det skyldes, at når der ansættes flere 
ufaglærte, kan det øge efterspørgslen efter arbejdskraft, der har komplementære kompetencer. Det 
vigtige spørgsmål i denne litteratur er således, hvorvidt indvandreres kompetencer er substitutter 
for eller komplementer til de forskellige typer af dansk arbejdskraft. I bogen af Malchow-Møller m.fl. 
fra 2009 konkluderes det, at den i overvejende grad ufaglærte arbejdskraft, der er indvandret i 
perioden fra 1995 til 2005, har presset lønnen nedad for ufaglært dansk arbejdskraft.  

Der er andre analyser, der har stillet spørgsmål til, hvorvidt lavt uddannet indenlandsk arbejdskraft 
og lavt uddannede indvandrere virkelig er den samme type arbejdskraft. Det gælder fx i et studie af 
Ottaviano og Peri fra 2012, der anvender data fra USA for perioden 1990 til 2006. De finder, at 
indvandrere og indfødte med formelt set samme kvalifikationsniveau – fx lavt uddannede – reelt set 
ikke er samme type arbejdskraft. Det kan skyldes forskelle i sprogkundskaber, kulturel baggrund og 
andet. Det betyder, at Ottaviano og Peri, i modsætning til Borjas, finder, at indvandringen til USA har 
været en fordel for lavt uddannede amerikanere. 

I et nyt studie af Foged og Peri fra 2016 findes et tilsvarende resultat ved anvendelse af danske data. 
Indvandringen i perioden fra 1991 til 2008 har medført, at ufaglærte har fået en højere – eller 
uændret løn. I analysen af Foged og Peri er en væsentlig mekanisme, at indvandring af ufaglært 
arbejdskraft har haft som konsekvens, at en del danske ufaglærte har flyttet beskæftigelse til mindre 
manuelt prægede arbejdsopgaver – og dermed højere lønnede job. 

I de ovenfor refererede studier er der enighed om, at jo bedre substitutter indvandrerne er for dansk 
arbejdskraft, des mere sandsynligt er det, at indvandringen har negative konsekvenser for den 
danske arbejdskraft. Med andre ord: Indvandring af lavt uddannet arbejdskraft har en negativ 
påvirkning på lavt uddannede danskere i forhold til danskere med mere uddannelse, og dermed vil 
indvandring af lavt uddannet arbejdskraft bidrage til at øge lønuligheden. Hvorvidt lavt uddannede 
danskere  absolut set bliver dårligere stillet, er langt mere usikkert – og artiklen af Foged og Peri 
finder således, at indvandringen har haft en gunstig påvirkning af ufaglærte danskeres lønninger.  

Med dette in mente vil vi i det følgende se på, hvordan indvandringen har været til Danmark i de 
senere år – og vi vil i særdeleshed have fokus på, hvad de, der er i beskæftigelse, beskæftiger sig 
med. 

I afsnit 2 ses kort på udviklingen i indvandringen til Danmark blandt personer i den arbejdsdygtige 
alder. I afsnit 3 ses der på, hvilke typer af job indvandrerne bestrider, og i hvor høj grad, de er 
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forskellige fra de job, danskerne bestrider. I afsnit 4 ses der på rengøringsbranchen i Danmark, der er 
en branche, der i særlig grad anvender indvandrere som arbejdskraft. I afsnit 5 ses der på de 
uddannelsesmæssige krav i de job, hvori indvandrerne ansættes. Endelig er der en kort konklusion i 
afsnit 6.  

2. Indvandringen til Danmark 
Indvandrere defineres som personer født udenfor Danmark, hvor ingen af forældrene er både 
danske statsborgere og født i Danmark. Hvis information om forældrene ikke er tilgængelig, 
betragtes en person født udenfor Danmark som indvandrer. I det følgende omtales alle, der ikke er 
indvandrere som danskere, dvs. det gælder både etniske danskere og efterkommere.  

Der skelnes nedenfor mellem 4 grupper af indvandrere:1 

EU15+: De gamle EU-15 lande – eksklusiv Danmark – samt Norge og Island. Dvs.: Belgien, Finland, 
Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. 

EU13: De 13 EU-lande optaget i 2004 og senere. Dvs.: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, 
Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. 

Øvrige mere udviklede lande: Øvrige europæiske lande samt Nordamerika, Australien, New Zealand 
og Japan. Dvs.: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Australien, Bosnien-Hercegovina, 
Canada, Georgien, Hviderusland, Japan, Kasakhstan, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Monaco, 
Montenegro, New Zealand, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Tjekkoslovakiet, Tyrkiet, Ukraine, 
USA og Vatikanstaten. 

Mindre udviklede lande: Alle øvrige lande. 

Med denne opdeling viser figur 1 udviklingen i antallet af de forskellige typer af indvandrere i 
perioden 1980 til 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Definitionen af de forskellige typer af indvandrere følger FN’s inddeling. Den afviger lidt fra Danmarks 
Statistiks inddeling i vestlige og ikke-vestlige lande. Den i praksis væsentligste forskel er, at Bosnien er et ikke-
vestligt land hos Danmarks Statistik, men et mere udviklet land hos FN. 
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Figur 1. Antal indvandrere i Danmark, 1980-2016 

 
Kilde: Statistikbanken 

Siden midten af 80erne har der været en stort set vedvarende stigning i antallet af indvandrere fra 
især mindre udviklede lande.  Den vedvarende stigning betyder, at indvandrere udgør en voksende 
andel af befolkningen. I 1986 udgjorde de 2,8 procent af befolkningen, og denne andel er i 2016 
vokset til 9,5 procent. Tilbage i 1986 var klart den største gruppe fra EU15+, hvor de udgjorde ca. 48 
procent. Siden har der været en kraftig stigning i indvandrere fra mindre udviklede lande, så de i 
2016 udgør ca. 45 procent, mens indvandrere fra EU15+ kun udgør ca. 22 procent. Det fremgår dog 
også, at efter 2007 er en stor del af stigningen i indvandringen kommet fra de ”nye” østeuropæiske 
medlemslande af EU. Dette ses endnu tydligere i figur 2. 

Figur 2. Sammensætning af netto-indvandrere siden 2003  

 
Kilde: Statistikbanken 
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Figuren viser sammensætningen af indvandrerne i 2003 samt sammensætningen af 
nettoændringerne i de efterfølgende perioder. I 2003 udgør indvandrerne fra mindre udviklede 
lande ca. 48 procent af indvandrerne, og der er kun meget få indvandrere fra de kommende 
østeuropæiske EU-lande. Det ændrer sig i de efterfølgende perioder, hvor indvandrerne fra de nye 
EU-lande udgør en større og større andel, og i perioden 2008 til 2011 udgør de ca. 42 procent af 
nettoindvandringen. I perioden 2012 til 2016 er det igen indvandrere fra mindre udviklede lande, 
der med ca. 49 procent udgør klart den største andel af nettoindvandringen. 

De økonomiske konsekvenser af indvandring hænger tæt sammen med, hvorvidt indvandrerne 
kommer i arbejde eller ej. Det er i høj grad på grund af en lav beskæftigelsesfrekvens, at indvandrere 
fra ikke-vestlige lande giver anledning til en nettoudgift på de offentlige finanser på ca. 16 mia. kr. 
(se Schultz-Nielsen og Tranæs, 2014). I figur 3 er angivet beskæftigelsesfrekvenserne for de 
forskellige indvandrergrupper. 

Figur 3. Beskæftigelsesfrekvenser for danskere og indvandrere, 18-64-årige, 1986-2014 

 

Kilde: Statistikbanken 

For det første ses det, at danskeres beskæftigelsesfrekvens ligger over indvandrernes, men der er 
stor forskel på de forskellige indvandrergrupper. Tilbage i tiden har indvandrerne fra EU15+ haft den 
højeste beskæftigelsesfrekvens, men i de senere år er de blevet overgået af indvandrerne fra de nye 
østeuropæiske EU-lande. Det er også bemærkelsesværdigt, at der har været en markant stigning i 
beskæftigelsen fra mindre udviklede lande. I 1995 var kun 34 procent af indvandrerne fra mindre 
udviklede lande i beskæftigelse, mens det i de seneste år gælder for over 46 procent. Lige inden 
finanskrisen var der ca. 55 procent i denne gruppe, der var i beskæftigelse. Indvandrere fra øvrige 
mere udviklede lande har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger lidt over den for indvandrere fra 
mindre udviklede lande. Der er et stort fald i denne gruppes beskæftigelse i midten af 90erne, 
hvilket især skyldes indvandringen af en stor gruppe bosniske flygtninge. Efterfølgende har denne 
gruppe flygtninge klaret sig relativt godt, hvilket er en af forklaringerne på, at 
beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra øvrige mere udviklede lande vokser meget fra midten 
af 90erne og fremefter. 
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Figur 1. Antal indvandrere i Danmark, 1980-2016 

 
Kilde: Statistikbanken 

Siden midten af 80erne har der været en stort set vedvarende stigning i antallet af indvandrere fra 
især mindre udviklede lande.  Den vedvarende stigning betyder, at indvandrere udgør en voksende 
andel af befolkningen. I 1986 udgjorde de 2,8 procent af befolkningen, og denne andel er i 2016 
vokset til 9,5 procent. Tilbage i 1986 var klart den største gruppe fra EU15+, hvor de udgjorde ca. 48 
procent. Siden har der været en kraftig stigning i indvandrere fra mindre udviklede lande, så de i 
2016 udgør ca. 45 procent, mens indvandrere fra EU15+ kun udgør ca. 22 procent. Det fremgår dog 
også, at efter 2007 er en stor del af stigningen i indvandringen kommet fra de ”nye” østeuropæiske 
medlemslande af EU. Dette ses endnu tydligere i figur 2. 

Figur 2. Sammensætning af netto-indvandrere siden 2003  

 
Kilde: Statistikbanken 
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Figuren viser sammensætningen af indvandrerne i 2003 samt sammensætningen af 
nettoændringerne i de efterfølgende perioder. I 2003 udgør indvandrerne fra mindre udviklede 
lande ca. 48 procent af indvandrerne, og der er kun meget få indvandrere fra de kommende 
østeuropæiske EU-lande. Det ændrer sig i de efterfølgende perioder, hvor indvandrerne fra de nye 
EU-lande udgør en større og større andel, og i perioden 2008 til 2011 udgør de ca. 42 procent af 
nettoindvandringen. I perioden 2012 til 2016 er det igen indvandrere fra mindre udviklede lande, 
der med ca. 49 procent udgør klart den største andel af nettoindvandringen. 

De økonomiske konsekvenser af indvandring hænger tæt sammen med, hvorvidt indvandrerne 
kommer i arbejde eller ej. Det er i høj grad på grund af en lav beskæftigelsesfrekvens, at indvandrere 
fra ikke-vestlige lande giver anledning til en nettoudgift på de offentlige finanser på ca. 16 mia. kr. 
(se Schultz-Nielsen og Tranæs, 2014). I figur 3 er angivet beskæftigelsesfrekvenserne for de 
forskellige indvandrergrupper. 

Figur 3. Beskæftigelsesfrekvenser for danskere og indvandrere, 18-64-årige, 1986-2014 

 

Kilde: Statistikbanken 

For det første ses det, at danskeres beskæftigelsesfrekvens ligger over indvandrernes, men der er 
stor forskel på de forskellige indvandrergrupper. Tilbage i tiden har indvandrerne fra EU15+ haft den 
højeste beskæftigelsesfrekvens, men i de senere år er de blevet overgået af indvandrerne fra de nye 
østeuropæiske EU-lande. Det er også bemærkelsesværdigt, at der har været en markant stigning i 
beskæftigelsen fra mindre udviklede lande. I 1995 var kun 34 procent af indvandrerne fra mindre 
udviklede lande i beskæftigelse, mens det i de seneste år gælder for over 46 procent. Lige inden 
finanskrisen var der ca. 55 procent i denne gruppe, der var i beskæftigelse. Indvandrere fra øvrige 
mere udviklede lande har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger lidt over den for indvandrere fra 
mindre udviklede lande. Der er et stort fald i denne gruppes beskæftigelse i midten af 90erne, 
hvilket især skyldes indvandringen af en stor gruppe bosniske flygtninge. Efterfølgende har denne 
gruppe flygtninge klaret sig relativt godt, hvilket er en af forklaringerne på, at 
beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra øvrige mere udviklede lande vokser meget fra midten 
af 90erne og fremefter. 
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3. Indvandrernes type af beskæftigelse 
 

I det følgende fokuseres der på de indvandrere, der er i beskæftigelse. Hvad beskæftiger de sig med, 
og hvor forskellig er deres beskæftigelse fra danskernes?   

Til at beskrive indvandrernes type af beskæftigelse anvendes den såkaldte DISCO-fagklassifikation. 
Det er den danske version af International Labour Office og EU’s officielle nomenklatur for 
arbejdsfunktioner, der frem til 2009 er ISCO-88, og fra 2010 og fremefter ISCO-08. Denne revision af 
DISCO-fagklassifikationen fra 2010 og fremefter giver et databrud mellem 2009 og 2010, hvilket 
vanskeliggør sammenligneligheden mellem tallene før og efter 2010. 

På det mest aggregerede niveau er der i DISCO-klassifikationen 10 hovedgrupper, men i det følgende 
anvendes niveau 3, hvor der er 116 typer af fag før 2010, mens der efter revisionen er 130. Det skal 
bemærkes, at det er ikke alle beskæftigede, der har tilknyttet en DISCO-kode. Det skyldes, at det 
primært er virksomheder med 10 eller flere ansatte, der indberetter DISCO-oplysninger for deres 
ansatte. Analyserne i det følgende er derfor kun baseret på de personer for hvem, der er en 
registreret DISCO-kode. 

Overordnet set kan variationen i forskellige gruppers beskæftigelse beskrives ved et 
diversitetsindeks, og i det følgende anvendes Simpsons diversitetsindex. Det er defineret som: 

D = �𝑝𝑝𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

hvor n er antallet af DISCO-koder, og 𝑝𝑝𝑖𝑖  er andelen af individer i DISCO-kode i for et givet år. Indekset 
vil antage værdier mellem 1/n og 1, hvor den første værdi antages, hvis individerne er delt ligeligt ud 
på alle kategorier, mens den sidste værdi antages, hvis alle individer er ansat i den samme kategori. I 
det følgende anvendes den inverterede værdi af indekset, og for danskere sættes værdien til 1. For 
indvandrerne måles derfor diversiteten i forhold til danskeres. 

Tabel 1. Indvandreres Job-diversitet i forhold til danskeres, 2003 - 2013 

  2003 2008 2009 2010 2013 

Danskere 1 1 1 1 1 

EU15+ 1,10 1,07 1,09 1,04 0,99 

EU13 0,62 0,62 0,57 0,40 0,34 

Øvrige mere udviklede 0,47 0,46 0,51 0,45 0,52 

Mindre Udviklede 0,46 0,34 0,38 0,36 0,39 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 
Note: Udregnet på DISCO-mellemniveau.  

Den beregnede diversitet kan afhænge af, hvilket niveau af DISCO-koder der anvendes. Det viser sig 
dog, at indekset ikke ændres væsentligt ved at benytte andre niveauer. 
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Fra tabellen ses, at indvandrerne fra EU15+ har en diversitet i deres beskæftigelse, der i høj grad 
ligner danskernes. Til gengæld har indvandrere fra de nye EU-lande samt indvandrere fra mindre 
udviklede lande en diversitet, der er langt lavere end danskernes. Det betyder, at for så vidt angår 
disse to grupper af indvandrere, så er deres beskæftigelse koncentreret på langt færre fag end 
danskernes. Det er også interessant, at for så vidt angår indvandrerne fra EU13, er der en tendens til, 
at de med tiden har koncentreret deres beskæftigelse på færre fag. 

I hvor høj grad indvandrere og danskere påtager sig samme type job kan illustreres ved 
korrelationen mellem den andel af danskerne og indvandrerne, der arbejder indenfor de forskellige 
jobtyper. Denne korrelation fremgår af tabel 2.  

Tabel 2. Korrelation mellem danskeres og indvandreres beskæftigelsestyper, 2003-2013 

  2003 2008 2009 2010 2013 

Danskere 1 1 1 1 1 

EU15+ 0,93 0,91 0,91 0,88 0,80 

EU13 0,82 0,68 0,56 0,44 0,36 

Øvrige mere udviklede 0,60 0,62 0,67 0,60 0,63 

Mindre udviklede 0,61 0,61 0,66 0,58 0,60 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

For det første ses det, at indvandrerene fra EU13 er de, der i 2013 har den laveste korrelation med 
danskernes beskæftigelse – og denne korrelation har været faldende. Dvs. indvandrere fra EU13, er 
den gruppe, der i højest grad beskæftiger sig med noget andet i Danmark, end danskerne selv gør.  
De, der ligner danskerne mest med hensyn til type af beskæftigelse, er indvandrerne fra EU15+. 
Deres jobdiversitet er stort set den samme som danskernes (se Tabel 1), og korrelationen med 
danskernes jobtyper er høj. 

Det er også muligt at se på korrelationen mellem de forskellige typer af indvandreres jobtyper. I 
tabel 3 er disse korrelationer vist for 2013. 

Tabel 3. Korrelationen mellem forskellige gruppers beskæftigelsestyper, 2013 

  Danskere EU15+ EU13 Øvrige mere Mindre  
        udviklede udviklede 

Danskere 1 0,80 0,36 0,63 0,60 

EU15+ 0,80 1 0,45 0,67 0,62 

EU13 0,36 0,45 1 0,86 0,86 

Øvrige mere udviklede 0,63 0,67 0,86 1 0,97 

Mindre udviklede 0,60 0,62 0,86 0,97 1 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

Det ses, at der er en høj korrelation mellem indvandrere fra EU13 og indvandrere fra mindre 
udviklede lande samt øvrige mere udviklede lande. Dvs. disse tre grupper af indvandrere i høj grad 
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3. Indvandrernes type af beskæftigelse 
 

I det følgende fokuseres der på de indvandrere, der er i beskæftigelse. Hvad beskæftiger de sig med, 
og hvor forskellig er deres beskæftigelse fra danskernes?   

Til at beskrive indvandrernes type af beskæftigelse anvendes den såkaldte DISCO-fagklassifikation. 
Det er den danske version af International Labour Office og EU’s officielle nomenklatur for 
arbejdsfunktioner, der frem til 2009 er ISCO-88, og fra 2010 og fremefter ISCO-08. Denne revision af 
DISCO-fagklassifikationen fra 2010 og fremefter giver et databrud mellem 2009 og 2010, hvilket 
vanskeliggør sammenligneligheden mellem tallene før og efter 2010. 

På det mest aggregerede niveau er der i DISCO-klassifikationen 10 hovedgrupper, men i det følgende 
anvendes niveau 3, hvor der er 116 typer af fag før 2010, mens der efter revisionen er 130. Det skal 
bemærkes, at det er ikke alle beskæftigede, der har tilknyttet en DISCO-kode. Det skyldes, at det 
primært er virksomheder med 10 eller flere ansatte, der indberetter DISCO-oplysninger for deres 
ansatte. Analyserne i det følgende er derfor kun baseret på de personer for hvem, der er en 
registreret DISCO-kode. 

Overordnet set kan variationen i forskellige gruppers beskæftigelse beskrives ved et 
diversitetsindeks, og i det følgende anvendes Simpsons diversitetsindex. Det er defineret som: 

D = �𝑝𝑝𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

hvor n er antallet af DISCO-koder, og 𝑝𝑝𝑖𝑖  er andelen af individer i DISCO-kode i for et givet år. Indekset 
vil antage værdier mellem 1/n og 1, hvor den første værdi antages, hvis individerne er delt ligeligt ud 
på alle kategorier, mens den sidste værdi antages, hvis alle individer er ansat i den samme kategori. I 
det følgende anvendes den inverterede værdi af indekset, og for danskere sættes værdien til 1. For 
indvandrerne måles derfor diversiteten i forhold til danskeres. 

Tabel 1. Indvandreres Job-diversitet i forhold til danskeres, 2003 - 2013 

  2003 2008 2009 2010 2013 

Danskere 1 1 1 1 1 

EU15+ 1,10 1,07 1,09 1,04 0,99 

EU13 0,62 0,62 0,57 0,40 0,34 

Øvrige mere udviklede 0,47 0,46 0,51 0,45 0,52 

Mindre Udviklede 0,46 0,34 0,38 0,36 0,39 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 
Note: Udregnet på DISCO-mellemniveau.  

Den beregnede diversitet kan afhænge af, hvilket niveau af DISCO-koder der anvendes. Det viser sig 
dog, at indekset ikke ændres væsentligt ved at benytte andre niveauer. 
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Fra tabellen ses, at indvandrerne fra EU15+ har en diversitet i deres beskæftigelse, der i høj grad 
ligner danskernes. Til gengæld har indvandrere fra de nye EU-lande samt indvandrere fra mindre 
udviklede lande en diversitet, der er langt lavere end danskernes. Det betyder, at for så vidt angår 
disse to grupper af indvandrere, så er deres beskæftigelse koncentreret på langt færre fag end 
danskernes. Det er også interessant, at for så vidt angår indvandrerne fra EU13, er der en tendens til, 
at de med tiden har koncentreret deres beskæftigelse på færre fag. 

I hvor høj grad indvandrere og danskere påtager sig samme type job kan illustreres ved 
korrelationen mellem den andel af danskerne og indvandrerne, der arbejder indenfor de forskellige 
jobtyper. Denne korrelation fremgår af tabel 2.  

Tabel 2. Korrelation mellem danskeres og indvandreres beskæftigelsestyper, 2003-2013 

  2003 2008 2009 2010 2013 

Danskere 1 1 1 1 1 

EU15+ 0,93 0,91 0,91 0,88 0,80 

EU13 0,82 0,68 0,56 0,44 0,36 

Øvrige mere udviklede 0,60 0,62 0,67 0,60 0,63 

Mindre udviklede 0,61 0,61 0,66 0,58 0,60 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

For det første ses det, at indvandrerene fra EU13 er de, der i 2013 har den laveste korrelation med 
danskernes beskæftigelse – og denne korrelation har været faldende. Dvs. indvandrere fra EU13, er 
den gruppe, der i højest grad beskæftiger sig med noget andet i Danmark, end danskerne selv gør.  
De, der ligner danskerne mest med hensyn til type af beskæftigelse, er indvandrerne fra EU15+. 
Deres jobdiversitet er stort set den samme som danskernes (se Tabel 1), og korrelationen med 
danskernes jobtyper er høj. 

Det er også muligt at se på korrelationen mellem de forskellige typer af indvandreres jobtyper. I 
tabel 3 er disse korrelationer vist for 2013. 

Tabel 3. Korrelationen mellem forskellige gruppers beskæftigelsestyper, 2013 

  Danskere EU15+ EU13 Øvrige mere Mindre  
        udviklede udviklede 

Danskere 1 0,80 0,36 0,63 0,60 

EU15+ 0,80 1 0,45 0,67 0,62 

EU13 0,36 0,45 1 0,86 0,86 

Øvrige mere udviklede 0,63 0,67 0,86 1 0,97 

Mindre udviklede 0,60 0,62 0,86 0,97 1 
 
Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

Det ses, at der er en høj korrelation mellem indvandrere fra EU13 og indvandrere fra mindre 
udviklede lande samt øvrige mere udviklede lande. Dvs. disse tre grupper af indvandrere i høj grad 
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påtager sig samme typer af job i Danmark. Det betyder fx, at den store gruppe af indvandrere fra 
mindre udviklede lande i høj grad konkurrerer om arbejde med den nye store gruppe af indvandrere 
fra EU13. Dette fremgår også tydeligt fra tabel 4, der viser top 10 beskæftigelse for danskerne og de 
forskellige typer af indvandrere.  

Tabel 4. Top 10 jobs for danskeres og indvandreres typer af job, 2013 

Danskere Andel i jobbet 

Undervisning og pædagogisk arbejde 6,7% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 6,4% 
Salgsarbejde i butik 3,8% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 3,8% 
Sygeplejerske- og jordemoderarbejde 2,6% 
Almindeligt kontorarbejde 2,5% 
Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 2,2% 
Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed 2,2% 
Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis 2,2% 
Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde 2,1% 

 

EU15+ Andel i jobbet 

Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 6,5% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 5,4% 
Undervisning og pædagogisk arbejde 4,9% 
Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 3,5% 
Udvikling og analyse af software og applikatoner 2,9% 
Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) 2,9% 
Sygeplejerske- og jordemoderarbejde 2,7% 
Lægearbejde 2,4% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 2,4% 
Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb 2,4% 

 

EU13 Andel i jobbet 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 20,7% 
Transport- og lagerarbejde 7,3% 
Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 5,7% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 4,8% 
Andet manuelt arbejde 4,1% 
Manuelt produktionsarbejde 4,0% 
Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport 2,4% 
Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 2,1% 
Manuelt arbejde med tilberedning af mad 2,1% 
Lægearbejde 1,7% 
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Øvrige mere udviklede Andel i jobbet 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 14,9% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 7,6% 
Undervisning og pædagogisk arbejde 4,5% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 3,9% 
Servicearbejde 3,6% 
Salgsarbejde i butik 3,3% 
Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 2,9% 
Chauffører af busser og lastbiler 2,7% 
Transport- og lagerarbejde 2,5% 
Almindeligt kontorarbejde 1,8% 

 

Mindre udviklede Andel i jobbet 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 17,0% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 12,2% 
Salgsarbejde i butik 3,8% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 3,7% 
Undervisning og pædagogisk arbejde 2,8% 
Manuelt arbejde med tilberedning af mad 2,6% 
Chauffører af busser og lastbiler 2,5% 
Transport- og lagerarbejde 2,4% 
Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 2,4% 
Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 2,4% 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

Fra tabel 4 ses det fx, at 6,7 procent af danskerne er beskæftiget indenfor undervisning og 
pædagogisk arbejde, og det er indenfor den jobtype, at der er flest danskere ansat. Det ses også, at 
EU15+ indvandrerne ligner danskerne på den måde, at for top 3 er der to fælles fag. Der, hvor der er 
flest fra EU15+, er dog indenfor undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter. 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at det er jobtyper, der typisk kræver ret høje kvalifikationer, der 
er dominerende blandt gruppen af indvandrere fra EU15+. Ud over universitetsforskere drejer det 
sig således også om ingeniører samt udviklere af software og applikationer. 

For alle de andre typer af indvandrere er den mest almindelige jobtype rengøring. Blandt 
indvandrere fra EU13 er det således over 20 procent, der gør rent – og blandt indvandrere fra 
mindre udviklede lande er det næsten 17 procent. Det fremgår i øvrigt, at der er en klar tendens til, 
at disse typer af indvandrere er ansat i job, der typisk ikke kræver særligt høje kvalifikationer. 

4. Rengøring – en interessant case 
Indenfor den nationaløkonomiske disciplin skelnes der ofte mellem internationalt handlede og ikke-
handlede varer og serviceydelser. Rengøring vil her klart tilhøre kategorien en ikke-handlet 
serviceydelse, da rengøring skal foregå på adressen i Danmark.  Disse ikke-handlede serviceydelser 
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Øvrige mere udviklede Andel i jobbet 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 14,9% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 7,6% 
Undervisning og pædagogisk arbejde 4,5% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 3,9% 
Servicearbejde 3,6% 
Salgsarbejde i butik 3,3% 
Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 2,9% 
Chauffører af busser og lastbiler 2,7% 
Transport- og lagerarbejde 2,5% 
Almindeligt kontorarbejde 1,8% 

 

Mindre udviklede Andel i jobbet 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 17,0% 
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 12,2% 
Salgsarbejde i butik 3,8% 
Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde 3,7% 
Undervisning og pædagogisk arbejde 2,8% 
Manuelt arbejde med tilberedning af mad 2,6% 
Chauffører af busser og lastbiler 2,5% 
Transport- og lagerarbejde 2,4% 
Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 2,4% 
Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 2,4% 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

Fra tabel 4 ses det fx, at 6,7 procent af danskerne er beskæftiget indenfor undervisning og 
pædagogisk arbejde, og det er indenfor den jobtype, at der er flest danskere ansat. Det ses også, at 
EU15+ indvandrerne ligner danskerne på den måde, at for top 3 er der to fælles fag. Der, hvor der er 
flest fra EU15+, er dog indenfor undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter. 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at det er jobtyper, der typisk kræver ret høje kvalifikationer, der 
er dominerende blandt gruppen af indvandrere fra EU15+. Ud over universitetsforskere drejer det 
sig således også om ingeniører samt udviklere af software og applikationer. 

For alle de andre typer af indvandrere er den mest almindelige jobtype rengøring. Blandt 
indvandrere fra EU13 er det således over 20 procent, der gør rent – og blandt indvandrere fra 
mindre udviklede lande er det næsten 17 procent. Det fremgår i øvrigt, at der er en klar tendens til, 
at disse typer af indvandrere er ansat i job, der typisk ikke kræver særligt høje kvalifikationer. 

4. Rengøring – en interessant case 
Indenfor den nationaløkonomiske disciplin skelnes der ofte mellem internationalt handlede og ikke-
handlede varer og serviceydelser. Rengøring vil her klart tilhøre kategorien en ikke-handlet 
serviceydelse, da rengøring skal foregå på adressen i Danmark.  Disse ikke-handlede serviceydelser 
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har traditionelt været ”beskyttet” mod international konkurrence. Indvandring  har dog på mange 
måder ændret dette forhold. 

Ændring i DISCO-klassificeringen vanskeliggør sammenligninger af tal fra før og efter 2010. I den nye 
klassifikation er rengøring således snævrere defineret end tidligere. Renovationsarbejde, bud- og 
vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v. var således inkluderet sammen med rengøring i DISCO-88, 
mens det ikke er tilfældet i DISCO-08. 

I figur 4 er det illustreret, hvordan udviklingen har været i anvendelsen af indvandrere indenfor 
rengøring , hvor der er anvendt de to forskellige afgrænsninger af rengøring. Tallene før og efter 
2010 er derfor ikke fuldt sammenlignelige. Stigningen i andelen af indvandrere mellem 2009 og 2010 
skyldes derfor især, at der er tale om to forskellige afgrænsninger af rengøring. Alligevel fremgår det 
med al tydelighed, hvordan en voksende andel af rengøringsaktiviteter udføres af indvandrere. I 
2013 er det således 36 procent af rengøringsaktiviteterne, der udføres af indvandrere. Halvdelen er 
fra mindre udviklede lande, selvom andelen, der kommer fra EU13, har været kraftigt stigende i de 
senere år.  

Figur 4. Andel af rengøringsaktiviteter m.v., der udføres af indvandrere, 1997-2013 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registre fra Danmarks Statistik 
 
 

5. Uddannelseskrav til indvandrernes job 
For perioden efter 2006 findes der for Danmark ikke pålidelige data for indvandrernes medbragte 
uddannelse, men i stedet for at se direkte på indvandrernes uddannelsesniveau kan man se på, hvad 
uddannelsesniveauet typisk er i de job, som de besætter. Det antages her, at der er 5 
uddannelsesniveauer: 1) Lang videregående, 2) Mellemlang videregående, 3) Kort videregående, 4) 
Erhvervsuddannelse, 5) Ufaglærte, dvs. højst grundskole eller gymnasiel uddannelse. De tilsvarende 
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1) Job, der kræver lang videregående uddannelse: Job (Disco-koder), hvor mindst 50 procent af 
danskerne har en lang videregående uddannelse. 

2) Job, der kræver mellemlang videregående uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af 
danskerne har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, men under 50 procent 
har en lang videregående uddannelse. 

3) Job, der kræver kort videregående uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af danskerne 
har en kort videregående uddannelse, eller højere, men under 50 procent har en lang eller 
mellemlang videregående uddannelse. 

4) Job, der kræver en erhvervsfaglig uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af danskerne har 
en erhvervsfaglig uddannelse, eller højere, men under 50 procent har en videregående 
uddannelse. 

5) Ufaglærte job: Job, der ikke er i en af de øvrige kategorier. 

Ved inddelingen af job m.h.t. de forskellige uddannelseskategorier er der anvendt data for alle årene 
for perioden 2003 til 2009. Det betyder, at der er en fast uddannelsesklassificering for perioden, 
hvor der anvendes DISCO-88 tal. Tilsvarende er der en fast klassificering for årene, hvor der 
anvendes DISCO-08 tal. 

 

I Tabel 5 er det angivet, hvad uddannelsesniveauet er indenfor de job, som danskere og indvandrere 
bestrider i udvalgte år. 

Tabel 5. Danskeres og indvandreres fordeling på forskellige typer job, 2003-2013 

2003 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 5,8% 18,3% 4,3% 51,8% 19,7% 

EU15+ 11,1% 22,2% 4,7% 44,1% 17,9% 

EU13 10,6% 14,6% 2,4% 41,6% 30,8% 

Mindre udviklede 5,6% 10,1% 2,2% 35,9% 46,2% 

Øvrige mere udviklede 3,6% 5,4% 1,5% 37,8% 51,7% 

Total 5,8% 17,9% 4,2% 51,0% 21,0% 
 

2009 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 5,9% 19,2% 5,5% 48,8% 20,6% 

EU15+ 12,0% 21,1% 5,7% 41,6% 19,6% 

EU13 6,9% 8,7% 2,6% 34,1% 47,8% 

Mindre udviklede 5,7% 11,2% 3,2% 37,6% 42,3% 

Øvrige mere udviklede 4,9% 7,9% 3,0% 36,8% 47,4% 

Total 6,0% 18,7% 5,4% 48,0% 22,0% 
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Ændring i DISCO-klassificeringen vanskeliggør sammenligninger af tal fra før og efter 2010. I den nye 
klassifikation er rengøring således snævrere defineret end tidligere. Renovationsarbejde, bud- og 
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med al tydelighed, hvordan en voksende andel af rengøringsaktiviteter udføres af indvandrere. I 
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fra mindre udviklede lande, selvom andelen, der kommer fra EU13, har været kraftigt stigende i de 
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1) Job, der kræver lang videregående uddannelse: Job (Disco-koder), hvor mindst 50 procent af 
danskerne har en lang videregående uddannelse. 

2) Job, der kræver mellemlang videregående uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af 
danskerne har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, men under 50 procent 
har en lang videregående uddannelse. 

3) Job, der kræver kort videregående uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af danskerne 
har en kort videregående uddannelse, eller højere, men under 50 procent har en lang eller 
mellemlang videregående uddannelse. 

4) Job, der kræver en erhvervsfaglig uddannelse: Job, hvor mindst 50 procent af danskerne har 
en erhvervsfaglig uddannelse, eller højere, men under 50 procent har en videregående 
uddannelse. 

5) Ufaglærte job: Job, der ikke er i en af de øvrige kategorier. 

Ved inddelingen af job m.h.t. de forskellige uddannelseskategorier er der anvendt data for alle årene 
for perioden 2003 til 2009. Det betyder, at der er en fast uddannelsesklassificering for perioden, 
hvor der anvendes DISCO-88 tal. Tilsvarende er der en fast klassificering for årene, hvor der 
anvendes DISCO-08 tal. 

 

I Tabel 5 er det angivet, hvad uddannelsesniveauet er indenfor de job, som danskere og indvandrere 
bestrider i udvalgte år. 

Tabel 5. Danskeres og indvandreres fordeling på forskellige typer job, 2003-2013 

2003 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 5,8% 18,3% 4,3% 51,8% 19,7% 

EU15+ 11,1% 22,2% 4,7% 44,1% 17,9% 

EU13 10,6% 14,6% 2,4% 41,6% 30,8% 

Mindre udviklede 5,6% 10,1% 2,2% 35,9% 46,2% 

Øvrige mere udviklede 3,6% 5,4% 1,5% 37,8% 51,7% 

Total 5,8% 17,9% 4,2% 51,0% 21,0% 
 

2009 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 5,9% 19,2% 5,5% 48,8% 20,6% 

EU15+ 12,0% 21,1% 5,7% 41,6% 19,6% 

EU13 6,9% 8,7% 2,6% 34,1% 47,8% 

Mindre udviklede 5,7% 11,2% 3,2% 37,6% 42,3% 

Øvrige mere udviklede 4,9% 7,9% 3,0% 36,8% 47,4% 

Total 6,0% 18,7% 5,4% 48,0% 22,0% 
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2010 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 6,2% 19,2% 5,0% 47,3% 22,3% 

EU15+ 12,5% 21,5% 7,0% 38,5% 20,5% 

EU13 6,5% 8,0% 2,9% 32,1% 50,5% 

Mindre udviklede 5,8% 11,5% 3,6% 36,5% 42,6% 

Øvrige mere udviklede 4,4% 8,7% 3,0% 36,2% 47,7% 

Total 6,3% 18,7% 4,9% 46,5% 23,6% 
 

2013 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 7,1% 19,2% 4,9% 46,4% 22,4% 

EU15+ 16,3% 20,6% 7,8% 36,8% 18,5% 

EU13 6,4% 6,6% 3,6% 29,8% 53,6% 

Mindre udviklede 7,6% 12,3% 4,3% 36,4% 39,4% 

Øvrige mere udviklede 6,0% 9,3% 3,8% 36,1% 44,8% 

Total 7,2% 18,6% 4,9% 45,5% 23,8% 
 

Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 

Det skal bemærkes, at de spring, der sker i tallene fra 2009 til 2010, i stor udstrækning må formodes 
at skyldes ændringer i DISCO-klassificering. Det ses fx, at de ufaglærte job udgør 22 procent af alle 
job i 2009, men hele 23,6 procent i 2010. Denne stigning er formodentlig ikke reel. Bortset fra dette 
er det interessant, at de ufaglærte job tilsyneladende udgør en svagt voksende andel af alle job, 
mens erhvervsfaglige job udgør en faldende andel. 

Det ses i øvrigt, at indvandrere fra EU15+ bliver ansat i job, der typisk kræver ret veluddannet 
arbejdskraft – og mere veluddannet end for de job, som danskere typisk ansættes i. For de øvrige 
typer af indvandrere er der en tendens til, at de er ansat i job, der ikke kræver så høje kvalifikationer. 
Det er særlig interessant at bemærke udviklingen for indvandrerne fra EU13, idet en voksende andel 
af disse indvandrere bliver ansat i ufaglærte job – og i 2013 er det mere end halvdelen. 

6. Afsluttende bemærkninger 
Indvandrere fra mindre udviklede lande – og i de senere år også indvandrere fra de relativt nye EU-
lande fra Østeuropa – udgør en voksende andel af indvandrerne i Danmark. Det karakteristiske for 
disse indvandrere er, at de i langt mindre grad end indvandrere fra de gamle EU-lande plus Norge og 
Island er ansat i de samme typer af job som danskerne. Indvandrerne fra mindre udviklede lande og 
fra Østeuropa er i høj grad ansat i job, der typisk varetages af ufaglærte. 

13 
 

For så vidt angår indvandringen fra de østeuropæiske EU-lande, er der desuden en klar tendens til, 
at en voksende andel ansættes i job for ufaglært arbejdskraft. I 2003 var ca. tredive procent af 
indvandrerne fra de kommende østeuropæiske EU-lande ansat i ufaglærte job – i 2013 er det ca. 54 
procent. Det er også bemærkelsesværdigt, at mange af de indvandrere, der ansættes i job for 
ufaglærte, ansættes indenfor rengøringsbranchen.  

Indvandrerne fra de gamle EU-lande, Norge og Island er i langt højere grad ansat i job, der typisk 
kræver en lang videregående uddannelse, og det gælder for en voksende andel.  
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2010 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 6,2% 19,2% 5,0% 47,3% 22,3% 

EU15+ 12,5% 21,5% 7,0% 38,5% 20,5% 

EU13 6,5% 8,0% 2,9% 32,1% 50,5% 

Mindre udviklede 5,8% 11,5% 3,6% 36,5% 42,6% 

Øvrige mere udviklede 4,4% 8,7% 3,0% 36,2% 47,7% 

Total 6,3% 18,7% 4,9% 46,5% 23,6% 
 

2013 

  Lang 
videregående 

Mellemlang 
videregående 

Kort 
videregående 

Erhvervsfaglig Ufaglært 

Danskere 7,1% 19,2% 4,9% 46,4% 22,4% 

EU15+ 16,3% 20,6% 7,8% 36,8% 18,5% 

EU13 6,4% 6,6% 3,6% 29,8% 53,6% 

Mindre udviklede 7,6% 12,3% 4,3% 36,4% 39,4% 

Øvrige mere udviklede 6,0% 9,3% 3,8% 36,1% 44,8% 

Total 7,2% 18,6% 4,9% 45,5% 23,8% 
 

Kilde: Egne beregninger baseret på registre i Danmarks Statistik 
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job i 2009, men hele 23,6 procent i 2010. Denne stigning er formodentlig ikke reel. Bortset fra dette 
er det interessant, at de ufaglærte job tilsyneladende udgør en svagt voksende andel af alle job, 
mens erhvervsfaglige job udgør en faldende andel. 

Det ses i øvrigt, at indvandrere fra EU15+ bliver ansat i job, der typisk kræver ret veluddannet 
arbejdskraft – og mere veluddannet end for de job, som danskere typisk ansættes i. For de øvrige 
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For så vidt angår indvandringen fra de østeuropæiske EU-lande, er der desuden en klar tendens til, 
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