
NOTAT 

Ansatte i kommunerne og deres etniske bag-
grund 

KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor 

mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikke-

vestlig baggrund, der er ansat i kommunerne. Nærværende notat vil gen-

nemgå de vigtigste disse nøgletal.  

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end 

dansk 

Tabel 1 viser hvor stor en andel af de kommunalt ansatte, som har en anden 

etnisk baggrund end dansk, og sammenholder dette med hvor stor en andel 

af arbejdsstyrken, som har den samme baggrund. Tabellen viser desuden en 

historik tilbage til 2003. 

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 

procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.  

I den samlede arbejdsstyrke var 8,1 procent i 2008 med anden etnisk bag-

grund end dansk. Der er altså en lidt svagere repræsentation af medarbejde-

re med anden etnisk baggrund end dansk i kommunerne end i arbejdsstyr-

ken generelt. Til gengæld viser tabellen, at andelen af medarbejdere med 

anden etnisk baggrund i kommunerne er steget mere end andelen i arbejds-

styrken – 12,1 procent mod 6,2 procent. Kommunerne er altså i fuld gang 

med at forbedre repræsentationen af medarbejdere med anden etnisk bag-

grund. 

Hvis historikken i tabellen følges, ses, at andelen af kommunalt ansatte med 

anden etnisk baggrund er næsten fordoblet siden statistikken startede i 

2003. Dengang var 3,9 procent af de kommunalt ansatte med en anden et-

nisk baggrund end dansk, i dag er det 7,2 procent. 
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Tabel 1: Udviklingen i andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund 
end dansk (2003 – 2008) 

 
2003 2004 2005 2006 2006 2007 2007 2008 

Fra 2007 
til 2008 

 

Ekskl. København & Frede-
riksberg 

Inkl. København & Frederiksberg 

 
Danmarks Statistik, august data FLD, september data 

Andel ansatte med anden 
etnisk baggrund end 
dansk 

3,9 % 4,1 % 4,8 % 5,2 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 7,2 % 12,1 % 

Heraf - Andel ansatte fra 
vestlige lande 

    1,9 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 14,8 % 

Heraf - Andel ansatte fra 
ikke-vestlige lande  

    2,9 % 3,3 % 3,8 % 4,2 % 4,4 % 4,8 % 10,8 % 

 
Andel af indbyggere 

Andel af 
arbejdsstyrken  

Andel af indbygge-
re/arbejdsstyrken med 
anden etnisk baggrund 
end dansk 

6,8 % 7,2 % 7,9 % 8,2 % 9,4 % 9,9 % 7,6 % 8,1 % 6,2 % 

Heraf - Andel af indbyg-
gere/arbejdsstyrken fra 
vestlige lande 

    2,8 % 2,8 % 3,2 % 3,4 % 2,8 % 2,9 % 6,0 % 

Heraf - Andel af indbyg-
gere/arbejdsstyrken fra 
ikke-vestlige lande 

    5,1 % 5,5 % 6,3 % 6,5 % 4,8 % 5,2 % 6,3 % 

Anm.: I 2005 - 2007 er data vedr. indbyggere begrænset til aldersgruppen 18 - 65 årige. I 
2007 -2008 er data vedr. arbejdsstyrken begrænset til de 16 - 66 årige (RAS). Antal ansatte 
er opgjort i "hoveder". København og Frederiksberg er ikke med i opgørelsen for 2003 - 
2005. Definitionen af hhv. vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere følger 
Danmarks Statistiks definition 
Kilde: 2003 til 2007, særkørsel fra Danmarks Statistik, august data, 2007 til 2008 særkørsel 
fra FLD og Danmarks Statistik, september data 

De etniske gruppers fordeling på kommunale fagområder 

Figur 1 viser hvordan medarbejdere med henholdsvis dansk, anden vestlig 

baggrund og ikke-vestlig baggrund fordeler sig på de kommunale fagområ-

der.  

 

Den største gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat 

indenfor børn og ungeområdet. Blandt medarbejderne med vestlig bag-

grund er denne andel en smule mindre, og blandt medarbejderne med ikke-

vestlig baggrund er andelen mindre endnu. Samme tendens gør sig gælden-

de indenfor undervisningsområdet samt administrativt område: Andelen 

falder jo længere væk fra Danmark gruppens baggrund er. 

Til gengæld stiger andelen af ansatte indenfor det tekniske område samt 

service, jo længere væk fra Danmark gruppens baggrund er.  

Endelig ses det af figur 1, at små 40 procent af både de kommunalt ansatte 

med vestlig baggrund og ikke-vestlig er beskæftiget med ældre, sundhed og 

handicap. Blandt de kommunale medarbejdere med dansk baggrund er an-

delen mindre.  
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Figur 1: Fordelingen af etniske grupper på fagområder 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 

Hvilke erhverv vælger de forskellige etniske grupper? 

Tabel 2 viser, hvilke overenskomstgrupper de tre etniske grupper særligt er 

beskæftiget indenfor.  

Det viser sig, at de kommunalt ansatte med en vestlig baggrund i store træk 

søger de samme steder hen, som medarbejderne med dansk baggrund: Lidt 

flere bliver ansat som social- og sundhedspersonale, mens lidt færre bliver 

ansat som lærere og kontor- og IT-personale. Ellers synes fordelingen at 

være nogenlunde ens.  

De kommunale medarbejdere med ikke-vestlig baggrund er hovedsagligt 

koncentreret omkring social- og sundhedsarbejde samt rengøringsarbejde . 

Næsten to tredjedele (64,5 procent) af de ansatte med ikke-vestlig baggrund 

er i kommunerne beskæftiget inden for disse to fag.  
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Tabel 2: Fordelingen af de etniske grupper på 10 store overenskomstgrupper 

 
 

Andel af ansatte 

med dansk bag-

grund  

Andel af de ansatte 

med anden vestlig 

baggrund end dansk 

Andel af de ansatte 

med ikke-vestlig 

baggrund  

1 
Social- og sundheds-
personale 

19,5 % 29,4 % 33,9 % 

2 
Lærere og ledere m.fl. 
i folkeskolen mv. 

15,5 % 10,0 % 5,2 % 

3 
Pæd. pers., da-
ginst./klub/skolefr. 

11,9 % 10,7 % 6,4 % 

4 
Kontor- og It-
personale, Kl 

8,4 % 4,2 % 5,4 % 

5 Pædagogmedhjælpere 7,2 % 6,2 % 9,7 % 

6 
Pæd. pers., døgninst. 
mv. 

4,6 % 4,5 % 1,6 % 

7 Dagplejere 3,8 % 1,8 % 1,1 % 

8 Akademikere 2,9 % 3,0 % 1,0 % 

9 Rengøringsassistenter 1,8 % 3,8 % 10,4 % 

10 
Ikke faglærte lønarb. 
ved rengøring m.v. 

0,7 % 2,5 % 11,1 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 

Følger efterkommerne i deres forældres (indvandrernes) fodspor?  

Tabel 3 viser hvilke erhverv henholdsvis efterkommere og indvandrere fra 

ikke-vestlige lande er beskæftiget indenfor.  

Af tabellen fremgår det, at færre efterkommere end indvandrere vælger ren-

gøring. I alt 23,3 procent af indvandrerne fra ikke-vestlige lande er beskæf-

tiget med rengøring, mens det kun gælder 6,9 procent af efterkommerne. 

Ligeledes ses et fald i andelen, som er beskæftiget som social- og sundheds-

personale mellem generationerne: 34,5 procent af indvandrerne er det, mens 

28,7 procent af efterkommerne er det samme.  

Efterkommerne søger i stedet mod pædagogisk arbejde, lærergerningen 

samt kontorarbejde. Der ses en stigning blandt både pædagogmedhjælpere, 

pædagogisk personale ved daginstitutionerne samt omsorgs- og pædagog-

medhjælpere, hvor i alt 26,4 procent af de ikke-vestlige efterkommere er 

beskæftigede. Mens 10,8 procent af de ikke-vestlige efterkommere er lærere 

i folkeskolen mod 4,5 procent af indvandrerne. Endelig er 12,9 procent af 

efterkommerne ansat som kontor- og IT-personale, hvor det kun gælder 4,5 

procent af indvandrerne. 
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Tabel 3: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere beskæftigede i 
udvalgte erhverv 

 
 

Efterkommere Indvandrere 

R
en

g
ø

ri
n

g
 o

g
 

se
rv

ic
ef

ag
 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 3,4 % 12,0 % 

Rengøringsassistenter 3,5 % 11,3 % 

Tekniske servicemedarbejdere m.v. 1,5 % 2,0 % 

Husassistenter 0,7 % 2,0 % 

B
o

rg
er

n
æ

re
 s

er
-

v
ic

es
 

Social- og sundhedspersonale 28,7 % 34,5 % 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 3,3 % 1,5 % 

Pædagogmedhjælpere 14,9 % 9,0 % 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 8,2 % 6,2 % 

Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. 10,8 % 4,5 % 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

t 

ar
b

ej
d

e Kontor- og It-personale, Kl 12,9 % 4,5 % 

Akademikere 
0,7 % 1,0 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 

Hvilke kommuner har den højeste andel af ansatte med anden et-

nisk baggrund end dansk? 

Tabel 4 viser hvilke 10 kommuner, der har den højeste andel af kommunalt 

ansatte med ikke-vestlig baggrund. I seks af kommunerne er mere end hver 

tiende kommunalt ansatte med en ikke-vestlig baggrund.  

Jf. Trepartsaftalen er målsætningen for etnisk ligestilling i kommunerne, at 

den etniske sammensætning blandt de kommunalt ansatte skal afspejle det 

omkringliggende samfund. 

For alle 10 kommuners vedkommende er der tale om københavnske kom-

muner i Region Hovedstaden. Andelen af arbejdsstyrken med ikke-vestlig 

baggrund i regionen er 8,5 procent. Hvilket betyder, at alle kommunerne 

vist i tabel 4, har formået at ansætte en større andel med ikke-vestlig bag-

grund end der er repræsenteret i det omkringliggende samfund.  

Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken i kommunen, der 

har en ikke-vestlig baggrund. De tre kommuner, der har den højeste andel 

af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, har en endnu højere andel heraf 

i deres rekrutteringsgrundlag. Således har f.eks. mere end en fjerdedel af 

arbejdsstyrken i Ishøj kommune en ikke-vestlig baggrund, mens det gælder 

for 16,9 procent af de kommunalt ansatte. 

I København, Hvidovre, Gladsaxe, Frederiksberg og Gentofte overstiger 

andelen af kommunalt med ikke-vestlig baggrund andelen i arbejdsstyrken.  
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Tabel 4: De 10 kommuner med den største andel kommunalt ansatte med ikke-
vestlig baggrund 

 
 

Andel kommunalt ansatte 

med ikke-vestlig baggrund 
Antal 

Andel af arbejdsstyrken i kommu-

nen med ikke-vestlig baggrund 

1 Ishøj 16,9 % 397 26,4 % 

2 Brøndby 14,2 % 452 19,5 % 

3 Albertslund 12,7 % 379 20,6 % 

4 København 12,2 % 5421 10,6 % 

5 Høje-Taastrup 11,7 % 525 14,3 % 

6 Hvidovre 10,3 % 429 10,1 % 

7 Gladsaxe 9,9 % 683 8,6 % 

8 Frederiksberg 9,6 % 656 6,9 % 

9 Vallensbæk 9,3 % 101 10,4 % 

10 Gentofte 9,0 % 645 4,0 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008, tal for arbejdsstyrken: Danmarks Statistik - statistisk-
banken, 2008 (RAS) 
 

Tabel 5 viser de 10 kommuner, der har den største andel af kommunalt an-

satte med anden vestlig baggrund end dansk.  

For de 10 kommuners vedkommende er der tale om kommuner tæt på en-

ten den tyske eller den svenske grænse.  

Tabel 5: De 10 kommuner med den største andel kommunalt ansatte med anden 
vestlig baggrund end dansk 

 
 

Andel kommunalt ansatte 

med anden vestlig bag-

grund end dansk 

Antal 

Andel af arbejdsstyrken i kommu-

nen med anden vestlig baggrund 

end dansk 

1 Helsingør 6,4 % 366 3,4 % 

2 Aabenraa 6,3 % 389 5,3 % 

3 Gentofte 4,9 % 354 5,5 % 

4 Tårnby 4,9 % 174 3,1 % 

5 Rudersdal 4,8 % 250 4,4 % 

6 Dragør 4,6 % 56 4,0 % 

7 Sønderborg 4,5 % 312 4,0 % 

8 Fredensborg 4,4 % 163 3,7 % 

9 København 4,1 % 1822 5,9 % 

10 Hørsholm 3,8 % 74 4,0 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 og tal for arbejdsstyrken: Danmarks Statistik - statistisk-
banken, 2008 (RAS) 

Bliver flere med anden etnisk baggrund end dansk ansat i flexjob 

eller jobtilbud? 

Tabel 6 viser andelen med henholdsvis dansk, vestlig og ikke-vestlige bag-

grund, som er i normal beskæftigelse, flexjob og jobtilbud. 98,0 procent af 

de kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund er i et normalt ansættel-

sesforhold – det er den højeste andel blandt de tre grupper: 95,2 procent af 
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danskerne og 94,5 procent af de ansatte med en vestlig baggrund er i nor-

mal beskæftigelse.  

Den højeste andel i flexjob findes blandt dem med vestlig baggrund – 3,0 

procent, mens den højeste andel i jobtilbud er medarbejderne med dansk 

baggrund. 

Tabel 6: Ansættelsesforhold for kommunalt ansatte fordelt på etnisk baggrund 

 
Danskere 

Ikke-vestlig 

baggrund 

Vestlig bag-

grund 

Normal 95,2 % 98,0 % 94,5 % 

Flexjob 1,9 % 1,6 % 3,0 % 

Jobtilbud 2,9 % 0,4 % 2,5 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 

Hvor høj er beskæftigelsesgraden blandt grupper med forskellig 

etnisk baggrund? 

Tabel 7 viser beskæftigelsesgraden blandt kommunalt ansatte fordelt på 

etnisk baggrund. 

 

52,3 procent af de etniske danskere arbejder fuldtid, mens det gælder 39,0 

procent med en ikke-vestlig baggrund og 37,7 procent af medarbejderne 

med vestlig baggrund.  

36,4 procent af de kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund er time-

lønnet. Det tilsvarende gælder for 18,0 procent af medarbejderne med vest-

lig baggrund og 12,7 procent af de ansatte med dansk baggrund. 

Tabel 7: Beskæftigelsesgraden for kommunalt ansatte fordelt på etnisk baggrund 

 
Danskere 

Ikke-vestlig 

baggrund 

Vestlig bag-

grund 

Fuldtid 52,3 % 39,0 % 37,7 % 

Deltid 35,0 % 24,6 % 44,3 % 

Timelønnet 12,7 % 36,4 % 18,0 % 

Kilde: Særkørsel fra FLD, september 2008 

 


