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Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 

Dette notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere. Det 

belyser det nuværende antal medlemmer med denne baggrund samt udviklingen siden 2008. Kortlæg-

ningen er baseret på en samkøring af medlemsdata fra juni 2018 og registeroplysninger fra Danmarks 

Statistik. Danmarks Statistik inddeler befolkningen i tre grupper afhængig af deres oprindelse: personer 

med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Se en forklaring af disse begreber på side 3. 

Hovedkonklusioner 

 I juni 2018 havde FOA knapt 20.000 medlemmer, der var indvandrere eller efterkommere. 

Det svarer til 11 procent af samtlige medlemmer. For ti år siden – i 2008 – var den tilsvarende 

andel 7 procent. Det svarer til en stigning i andelen på 58 procent. 

 I gruppen af indvandrere og efterkommere er der klart flest, der er indvandrere. 17.666 

medlemmer er således indvandrere, og 2.167 medlemmer er efterkommere, svarende til hhv. 9,8 

og 1,2 procent af alle medlemmer i FOA.  

 De fleste indvandrere og efterkommere i FOA stammer fra ikke-vestlige lande. Indvandrere 

og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør 78 procent af alle indvandrere og efterkommere i 

FOA, mens indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør 22 procent. Ud af samtlige 

FOA-medlemmer udgør indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 8,5 procent og vest-

lige lande 2,4 procent. Stigningen i indvandrere og efterkommere er størst fra ikke-vestlige lande, 

med 52 procent siden 2008.  

 Kost- og Servicesektoren har den højeste andel af medlemmer, der er indvandrere eller ef-

terkommere på 23,2 procent. Herefter følger Social- og Sundhedssektoren med 11,5 procent 

og Pædagogisk Sektor, hvor andelen er 7,8 procent. Andelen af indvandrere og efterkommere er 

lavest i Teknik- og Servicesektoren med 6,2 procent. 

 Flest indvandrermedlemmer i FOA har familiesammenføring som grundlag for ophold i 

Danmark. Der findes oplysninger om opholdsgrundlag for de medlemmer, som er indvandret til 

Danmark i 1997 og senere – det gælder mere end halvdelen af indvandrer-medlemmerne i FOA. 

Blandt disse medlemmer har mere end halvdelen (55,5 %) ophold på baggrund af familiesam-

menføring. 12 procent har fået asyl, og knapt 9 procent har arbejde som opholdsgrundlag. 

 Kønsfordelingen blandt indvandrere og efterkommere i FOA svarer nogenlunde til den ge-

nerelle kønsfordeling i FOA. Blandt medlemmer med dansk oprindelse er 87 procent kvinder og 

13 procent mænd, og blandt indvandrere og efterkommere er 85 procent kvinder og 15 procent 

mænd.  
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 Indvandrerne og efterkommerne i FOA er yngre end medlemmerne med dansk oprindelse. 

En fjerdedel af indvandrerne og efterkommerne i FOA er 30-39 år; det samme gælder kun 12,5 

procent af medlemmerne med dansk oprindelse. Omvendt er lidt over en fjerdedel af medlem-

merne med dansk oprindelse 60 år eller derover; dette gælder kun en tiendedel af indvandrerne 

og efterkommerne.  

 Den største gruppe af indvandrere og efterkommere i FOA har oprindelse i Tyrkiet. 14 pro-

cent stammer fra Tyrkiet. Derefter kommer Filippinerne og Thailand, der hver især er oprindelses-

land for knap 6 procent af de medlemmer, der er indvandrere og efterkommere. 

 Indvandrere og efterkommere er underrepræsenteret blandt de tillidvalgte i FOA. 

Selv om indvandrere og efterkommere udgør 12 procent af de erhvervsaktive medlemmer (ekskl. 

elever), så tegner de sig kun for 4,5 procent af tillidshvervene i FOA. Især indvandrere og efter-

kommere fra ikke-vestlige lande er underrepræsenterede, når det gælder tillidshverv. 

 Der er større ledighed blandt indvandrere og efterkommere end blandt medlemmer med 

dansk oprindelse. Blandt indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande er 15,5 procent 

ramt af ledighed, det samme gælder 8,3 procent af medlemmerne med med dansk oprindelse. 

For indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er andelen 10,7 procent. Den gennemsnitlige 

ledighedsgrad er også større for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.  

 Næsten 62 procent af de medlemmer, der er indvandrere og efterkommere, har en er-

hvervsfaglig uddannelse som højeste gennemførte uddannelse. Det er lidt færre end med-

lemmer med dansk oprindelse, hvor omkring 67 procent har en erhvervsfaglig uddannelse. Der er 

samtidig færre indvandrere og efterkommere, der har grundskolen som højest gennemførte ud-

dannelse, samt flere, der har videregående uddannelser. 

 De storkøbenhavnske afdelinger har generelt flest medlemmer med anden baggrund end 

dansk. Knap halvdelen (45 %) af alle indvandrere og efterkommere i FOA er medlem i en af de 

storkøbenhavnske afdelinger (det gælder kun 23 procent af samtlige medlemmer i FOA). KLS har 

den største andel af indvandrere og efterkommere. Ud af 4.214 medlemmer i KLS er 2.066 ind-

vandrere og efterkommere, svarende til 49 procent. Den største stigning er sket i FOA Nordsjæl-

land: siden 2008 er antallet af indvandrere og efterkommere steget med næsten 58 procent i 

denne afdeling (bl.a. au pairs).  

 Der er omtrent lige så mange indvandrere og efterkommere i FOA, der har dansk statsbor-

gerskab, som der er indvandrere og efterkommere med udenlandsk statsborgerskab. 9.861 

indvandrere og efterkommere i FOA, svarende til 49,7 procent, har dansk statsborgerskab, og 

9.972 har udenlandsk statsborgerskab (50,3 %).  

 Flere gule medlemmer blandt indvandrere og efterkommere. 82 procent af de medlemmer af 

FOAs a-kasse, der har indvandrer- eller efterkommerbaggrund, er medlemmer af FOA. Blandt a-

kassemedlemmer med dansk oprindelse er den tilsvarende andel 90 procent. 

  



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 3 

FOA 20. august 2018 

Indhold 
Hovedkonklusioner ....................................................................................................................................................................... 1 

Om undersøgelsen og begreberne ........................................................................................................................................ 4 

Generel udvikling........................................................................................................................................................................... 5 

Statsborgerskab og opholdsgrundlag .................................................................................................................................. 8 

Medlemstype, køn og alder .................................................................................................................................................... 10 

Oprindelsesland ........................................................................................................................................................................... 13 

Sektorer og faggrupper ............................................................................................................................................................ 14 

Tillidshverv ..................................................................................................................................................................................... 16 

Ledighed ......................................................................................................................................................................................... 19 

Fleksjob og løntilskud ................................................................................................................................................................ 21 

Uddannelse .................................................................................................................................................................................... 22 

A-kassemedlemmer .................................................................................................................................................................... 23 

Indvandrere og efterkommere fordelt på afdelinger .................................................................................................... 24 

BILAG ................................................................................................................................................................................................ 25 

 

 

  



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 4 

FOA 20. august 2018 

Om undersøgelsen og begreberne 

Analysen er baseret på medlemsdata fra juni 2018 og registeroplysninger fra Danmarks Statistik. I Dan-

marks Statistiks opgørelse kan befolkningen inddeles i tre grupper afhængig af deres oprindelse: per-

soner med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere.  

En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er dansk statsborger 

og født i Danmark. Det gælder uanset, hvor personen er født. Indvandrere og efterkommere har derimod 

ingen forældre, der både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.  

Indvandrere er personer, der er født i et andet land end Danmark (og hvor ingen af forældrene er dansk 

statsborger og født i Danmark). En person klassificeres også som indvandrer, hvis personen er født i 

udlandet, og der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene.  

Efterkommere er personer, der er født i Danmark af forældre, som hverken er født i Danmark eller har 

dansk statsborgerskab. Findes der ikke oplysninger om forældrene, klassificeres personen også som ef-

terkommer, hvis vedkommende er født i Danmark, men har udenlandsk statsborgerskab. Når en eller 

begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil børnene ikke længere blive 

klassificeret som efterkommere.  
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Generel udvikling 

FOA havde i juni 2018 19.833 medlemmer, der er indvandrere eller efterkommere (tabel 1). Det svarer til 

lidt over en tiendedel af alle medlemmer i FOA (10,9 %). Heraf er 17.666 medlemmer indvandrere og 

2.167 medlemmer er efterkommere, svarende til hhv. 9,8 og 1,2 procent af alle medlemmer.  

Tabel 1. Udviklingen af indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse i 

FOA i årene 2008-2018 (andele af FOAs medlemmer i alt i det pågældende år) 

 

  
Indvandrere Efterkommere 

Personer med dansk 

oprindelse 
FOA i alt 

År Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2008 13.425 6,5 % 884 0,4 % 191.236 93,0 % 205.545 100,0 % 

2010 14.566 7,3 % 1.038 0,5 % 184.121 92,2 % 199.725 100,0 % 

2012 14.995 7,8 % 1.358 0,7 % 175.776 91,5 % 192.129 100,0 % 

2014 15.898 8,4 % 1.590 0,8 % 171.332 90,6 % 189.125 100,0 % 

2016 16.839 9,2 % 1.898 1,0 % 164.370 89,7 % 183.346 100,0 % 

2018 17.666 9,8 % 2.167 1,2 % 161.088 88,9 % 181.166 100,0 % 

 

Indvandrere og efterkommere udgør en stadigt større andel af FOAs medlemmer. I 2008 udgjorde ind-

vandrere 6,5 procent af FOAs medlemmer og efterkommere udgjorde 0,4 procent. I 2018 er andelene 

steget til hhv. 9,8 og 1,2 procent (en stigning på hhv. 3,3 og 0,8 procentpoint). Ses indvandrere og ef-

terkommere samlet er der sket en stigning fra 6,9 procent indvandrere og efterkommere i alt i 2008 til 

10,9 procent i 2018 (ikke vist i tabel), en stigning i andele på 58 procent. 

Fokuseres der på antallet af indvandrere og efterkommere, der er medlem af FOA, er der sket en samlet 

stigning i indvandere og efterkommere i alt på 39 procent fra 2008 til 2018. Indvandrere for sig er steget 

med 32 procent, mens efterkommere for sig er mere end fordoblet med 145 procent i perioden. Til 

sammenligning er antallet af medlemmer med dansk oprindelse faldet med omtrent 16 procent. 

Tabel 2 på næste side viser udviklingen blandt indvandrere og efterkommere med oprindelse fra hhv. 

vestlige og ikke-vestlige lande. De vestlige lande er i Danmarks Statistik defineret som Norden, EU-281 

samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og 

New Zealand. De ikke-vestlige lande omfatter således alle andre lande end de nævnte. Som tabel 1 viste, 

er antallet af indvandrere og efterkommere i FOA samlet set er steget med 39 procent – fra 14.309 i 

2008 til 19.833 i 2018 – og udgør i dag hvert tiende medlem af FOA. Som det ses i tabel 2, udgør 

indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande den største andel med 8,5 procent, mens indvan-

drere og efterkommere fra vestlige lande udgør 2,4 procent. Siden 2008 er der sket en markant stigning 

i antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund på 52 procent, mens antallet fra 

vestlige lande kun er steget med 5 procent.  

 

 
1 EU’s 28 medlemslande 



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 6 

FOA 20. august 2018 

Tabel 2. Udviklingen blandt indvandrere og efterkommere i FOA fra hhv. vestlige 

og ikke-vestlige lande i årene 2008-2018 (andele af FOAs medlemmer i alt i det 

pågældende år) 

  Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
Indvandrere og  

efterkommere i alt 

År Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2008 4.150 2,0 % 10.159 4,9 % 14.309 7,0 % 

2010 4.203 2,1 % 11.401 5,7 % 15.604 7,8 % 

2012 4.151 2,2 % 12.202 6,4 % 16.353 8,5 % 

2014 4.252 2,2 % 13.236 7,0 % 17.488 9,2 % 

2016 4.303 2,3 % 14.434 7,9 % 18.737 10,2 % 

2018 4.346 2,4 % 15.487 8,5 % 19.833 10,9 % 

 

Tabel 3 viser udviklingen blandt erhvervsaktive medlemmer med anden oprindelse end dansk (tallene 

er ekskl. elever). Generelt ses samme tendens som for alle medlemmer: indvandrere og efterkommere 

udgør en stadigt større andel af FOAs erhvervsaktive medlemmer, og især indvandrere og efterkommere 

fra ikke-vestlige lande er steget markant fra 2008 til 2018 med 39,5 procent. Erhvervsaktive indvandrere 

og efterkommere fra vestlige lande er derimod kun steget med 0,7 procent siden 2008; til gengæld er 

der i samme periode sket et fald i erhvervsaktive medlemmer med dansk oprindelse (ikke vist i tabellen). 

Tabel 3. Udviklingen blandt erhvervsaktive ekskl. elever indvandrere og efterkom-

mere i FOA fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande i årene 2008-2018 (andele af 

FOAs erhvervsaktive (ekskl. elever) medlemmer i alt) 

  Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
Indvandrere og  

efterkommere i alt 

År Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2008 3.553 2,1 % 9.779 5,7 % 13.332 7,8 % 

2010 3.619 2,2 % 10.962 6,6 % 14.581 8,7 % 

2012 3.575 2,2 % 11.742 7,3 % 15.317 9,5 % 

2014 3.367 2,3 % 11.212 7,6 % 14.579 9,9 % 

2016 3.446 2,4 % 12.315 8,5 % 15.761 10,9 % 

2018 3.576 2,5 % 13.641 9,4 % 17.217 11,9 % 
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Indvandrere og efterkommere udgør omtrent samme andel i den samlede danske erhvervsaktive be-

folkning (tabel 4). I 2016 (nyeste tal) udgjorde indvandrere og efterkommere lidt over en tiendedel (11,5 

%) af samtlige beskæftigede i Danmark. I FOA var denne andel 10,9 % i 2016 (som tabel 3 viste). Det ses 

samtidig, at der er sket en større stigning i indvandrere og efterkommere i beskæftigelse i befolkningen 

i forhold til blandt FOAs medlemmer i perioden 2008-2016. Blandt alle beskæftigede er antallet af ind-

vandrere og efterkommere steget med 37 procent fra 2008-2016, mens antallet er steget med 18 pro-

cent blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer i perioden 2008-2016 (tallet er ekskl. elever). 

Tabel 4. Udviklingen i indvandrere og efterkommere i beskæftigelse i Danmark i 

årene 2008-2016 (andele af beskæftigede i Danmark i alt) 

  Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
Indvandrere og  

efterkommere i alt 

År Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2008 90.117 3,2 % 144.928 5,1 % 235.045 8,3 % 

2009 89.148 3,3 % 138.400 5,1 % 227.548 8,3 % 

2010 92.235 3,4 % 138.852 5,1 % 231.087 8,5 % 

2011 97.282 3,6 % 142.371 5,3 % 239.653 8,9 % 

2012 102.241 3,8 % 144.243 5,4 % 246.484 9,2 % 

2013 108.644 4,0 % 149.880 5,6 % 258.524 9,6 % 

2014 117.582 4,3 % 158.370 5,8 % 275.952 10,1 % 

2015 128.021 4,6 % 169.476 6,1 % 297.497 10,8 % 

2016 137.283 4,9 % 184.039 6,6 % 321.322 11,5 % 

Kilde: Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrke (RAS201) 

 

Det er dog værd at påpege, at tallene for alle beskæftigede ikke er direkte sammenlignelige med tallene 

for FOAs medlemmer. Det skyldes, at tabel 3 over erhvervsaktive (ekskl. elever) i FOA både tæller med-

lemmer, der er beskæftigede, og medlemmer, der er ledige, mens tabellen for den samlede beskæfti-

gelse kun tæller personer, der er i beskæftigelse. Eftersom indvandrere og efterkommere fra ikke-vest-

lige lande generelt har en højere ledighed end indvandrere og efterkommere fra vestlige lande (og 

personer med dansk oprindelse) – jf. tabel 16 – vil denne gruppe også udgøre en mindre andel af alle 

beskæftigede i forhold til FOAs medlemmer, der både tæller personer på og uden for arbejdsmarkedet.   
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Statsborgerskab og opholdsgrundlag 

Som det ses i tabel 5 nedenfor, har omkring halvdelen (49,7 %) af alle indvandrere og efterkommere i 

FOA opnået dansk statsborgerskab (tabel 5). Den resterende halvdel (50,3 %) har udenlandsk statsbor-

gerskab. 

Tabel 5. Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab i 2018 

  Indvandrere og efterkommere 

  Antal Andel 

Dansk statsborgerskab 9.861 49,7 % 

Udenlandsk statsborgerskab 9.972 50,3 % 

I alt 19.833 100,0 % 

 

Tabel 6 viser antallet af indvandrere (ikke efterkommere) fordelt på opholdsgrundlag, dvs. på hvilket 

grundlag, medlemmet har fået opholdstilladelse i Danmark. Tabellen viser desuden fordelingen for de 

10 lande, hvorfra flest indvandrere har oprindelse. Oplysninger om opholdstilladelser er først registreret 

på individniveau fra 1997 og det er derfor ikke muligt at kategorisere indvandrere, der er kommet til 

Danmark før 1997, hvilket er lidt under halvdelen (44,9 %) af FOAs medlemmer med indvandrerbag-

grund. Ser man på alle indvandrermedlemmerne er der flest, der har fået opholdstilladelse gennem fa-

miliesammenføring. 29,9 procent af indvandrere er kommet til Danmark via familiesammenføring (sva-

rende til 5.283 medlemmer). 6,7 procent har fået asyl, og 4,6 procent har arbejde som opholdsgrundlag. 

1,4 procent af medlemmerne har fået opholdstilladelse pga. uddannelse. 

Tabel 6. Indvandrere i FOA fordelt på opholdsgrundlag i 2018 (andele af indvandrere i alt og i de 

pågældende lande) 

Opholdsgrundlag 

  
Asyl 

Familiesam-

menføring 

Uddan-

nelse 
Arbejde Andet 

Indvandret 

før 1997 
Uoplyst  

Ind- 

vandrere  

i alt 

Antal 1.182 5.283 240 807 2.001 7.924 229 17.666 

Andel 6,7 % 29,9 % 1,4 % 4,6 % 11,3 % 44,9 % 1,3 % 100,0 % 

Heraf 
        

 Tyrkiet 0,2 % 24,0 % 0,7 % 0,5 % 2,9 % 71,1 % 0,7 % 1.929 

 Filippinerne 0,0 % 36,3 % 0,3 % 1,5 % 33,8 % 22,3 % 5,9 % 1.186 

 Thailand 0,0 % 67,9 % 1,2 % 0,2 % 2,9 % 27,6 % 0,3 % 1.119 

 Polen 0,0 % 11,4 % 2,6 % 19,4 % 17,0 % 49,4 % 0,2 % 860 

 Bosnien- 

Hercegovina 
11,5 % 13,3 % 0,5 % 0,3 % 1,5 % 72,4 % 0,5 % 646 

 Tyskland 0,0 % 2,9 % 2,1 % 18,6 % 20,5 % 53,3 % 2,6 % 580 

 Jugoslavien 2,1 % 9,2 % 0,2 % 0,6 % 1,7 % 84,5 % 1,7 % 521 

 Irak 23,1 % 46,0 % 0,2 % 0,9 % 1,8 % 26,5 % 1,6 % 567 

 Iran 20,8 % 30,7 % 0,2 % 0,7 % 1,1 % 44,9 % 1,6 % 548 

  Marokko 0,4 % 33,2 % 0,4 % 0,6 % 3,6 % 60,1 % 1,7 % 476 
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Hvis man ser bort fra de indvandrermedlemmer, der er uoplyste mht. opholdsgrundlag, herunder fordi 

de er indvandret før 1997, er det 55,5 procent af de øvrige indvandrere, der er kommet hertil på bag-

grund af familiesammenføring. For 21,5 procent er opholdsgrundlaget ”Andet”, for 12,4 procent er det 

asyl, for 8,5 procent arbejde og for 2,5 procent uddannelse (disse andele fremgår ikke af tabel 6). 

Indvandrere med asylstatus udgør især en stor andel fra lande, der er eller har været ramt af konflikt og 

ustabilitet. Eksempelvis har 23,1 procent af de indvandrere, der har oprindelse i Irak, asylstatus, og 46 

procent har ophold med grundlag i familiesammenføring. Af de indvandrere, der har oprindelse i Iran, 

har 20,8 procent fået asyl og af de indvandrere, der har oprindelse i Bosnien-Hercegovina, har 11,5 

procent fået asyl. Tallene fra Bosnien-Hercegovina, såvel som fra det tidligere Jugoslavien, er sandsyn-

ligvis højere, men da indvandringen fra disse lande især fandt sted i første halvdel af 1990’erne, er der 

mange, hvis opholdsgrundlag ikke er registreret. Hhv. 72,4 og 84,5 procent fra de to lande er indvandret 

før 1997, mens det kun gælder 44,9 procent af alle indvandrere i FOA.  

Tilsvarende er der mange indvandrere med oprindelse i Tyrkiet, der er indvandret før 1997, hvorfor 

meget få er registreret med arbejde som opholdsgrundlag. Blandt indvandrere fra Filippinerne er en 

stor andel angivet med ”andet” opholdsgrundlag end de nævnte. Det skyldes blandt andet, at en stor 

del af disse har opholdstilladelse via au pair-ordningen. 

Blandt indvandrere fra vestlige lande (Polen og Tyskland) har mange opholdstilladelse via arbejde. Det 

gælder hhv. 19,4 procent af de polske indvandrere og 18,6 procent af de tyske indvandrere. Omkring 

halvdelen af medlemmerne fra disse to lande er indvandret før 1997, hvorfor vi ikke kender opholds-

grundlaget. Andelen med opholdstilladelse til at arbejde er således formentlig større, end det fremgår 

af tabellen. 
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Medlemstype, køn og alder 

Tabel 7 viser indvandrere og efterkommere i FOA fordelt på medlemstype. Blandt FOAs erhvervsaktive 

medlemmer er 3.576 indvandrere eller efterkommere fra vestlige lande, hvilket svarer til 2,5 procent af 

alle erhvervsaktive medlemmer (tallene er ekskl. elever). 9,4 procent af de erhvervsaktive er indvan-

drere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det svarer omtrent til den generelle fordeling blandt 

FOAs medlemmer. Tilsammen er 11,9 procent af FOAs erhvervsaktive medlemmer indvandrere eller 

efterkommere fra enten vestlige eller ikke-vestlige lande. Blandt alle medlemmer udgør indvandrere 

og efterkommere 10,9 procent.  

Tabel 7. Indvandrere og efterkommere i FOA fordelt på medlemstype i 2018 (andele af 

FOAs medlemmer i alt i de pågældende medlemstyper) 

  Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
Indvandrere og efterkommere 

i alt 

FOA i 

alt 

Medlemstype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

Erhvervsaktive 

(ekskl. elever) 
3.576 2,5 % 13.641 9,4 % 17.217 11,9 % 145.248 

Elever 242 3,1 % 1.311 16,8 % 1.553 20,0 % 7.782 

Efterløn 95 1,8 % 88 1,7 % 183 3,5 % 5.208 

Pensionister 433 1,9 % 447 1,9 % 880 3,8 % 22.928 

I alt 4.346 2,4 % 15.487 8,5 % 19.833 10,9 % 181.166 

 

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør en stor andel af FOAs elevmedlemmer. Knap 

17 procent af FOAs elevmedlemmer er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, mens 3,1 

procent er fra vestlige lande. Samlet set betyder det, at en femtedel (20 %) af FOAs elevmedlemmer er 

indvandrere eller efterkommere. Det er næsten dobbelt så mange (i procent) sammenlignet med er-

hvervsaktive indvandrere og efterkommere. Omvendt er der få indvandrere og efterkommere i FOA, som 

er på efterløn eller pension. Blandt efterlønnere udgør indvandrere og efterkommere 3,5 procent, og 

blandt pensionister udgør de 3,8 procent. Fordelingen af indvandrere og efterkommere på de forskellige 

medlemstyper er tilsvarende med fordelingen i 2016. 
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Der er ingen markante forskelle i kønsfordelingen blandt indvandrere og efterkommere i FOA og med-

lemmer med dansk oprindelse (se tabel 8 nedenfor). Blandt medlemmer med dansk oprindelse er 13,5 

procent mænd og 86,5 procent kvinder. Blandt indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er 16 

procent af medlemmerne mænd, og 84 procent er kvinder. Blandt indvandrere og efterkommere fra 

ikke-vestlige lande er 15,1 procent af medlemmer mænd, og 84,9 procent er kvinder.  

Tabel 8. Medlemmer fordelt på oprindelse og køn i 2018 (andele af FOAs 

medlemmer i alt i de pågældende oprindelseslande) 

  Mænd Kvinder FOA i alt 

Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal 

Danmark 22.691 13,5 % 138.397 86,5 % 161.088 

Vestlige lande 714 16,0 % 3.632 84,0 % 4.346 

Ikke-vestlige lande 2.343 15,1 % 13.144 84,9 % 15.487 

Uoplyst 85 34,7 % 160 65,3 % 245 

I alt 25.748 13,7 % 155.173 86,3 % 181.166 

 

Tabel 9 viser aldersfordelingen for hhv. indvandrere og efterkommere i FOA og medlemmer med dansk 

oprindelse. Sammenlignet med medlemmer med dansk oprindelse er der lidt flere unge medlemmer, 

der er indvandere og efterkommere. 12,9 procent af indvandrerne og efterkommerne er under 30 år; 

det samme gælder 10,8 procent af medlemmer med dansk oprindelse. Endnu større er forskellen blandt 

de 30-39-årige, der udgør en fjerdedel (24,6 %) af indvandrere og efterkommere, men kun 12,5 procent 

blandt medlemmer med dansk oprindelse. Omvendt udgør medlemmer på 60 år og derover kun 1 ud 

af 10 blandt indvandrere og efterkommere og 1 ud af 4 blandt medlemmer med dansk oprindelse.  

Tabel 9. Medlemmer fordelt på oprindelse og alder i 2018 (andele af med-

lemmer i alt fra de pågældende oprindelsessteder) 

  
Indvandrere og 

efterkommere 

Personer med 

dansk oprindelse 
FOA i alt 

Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Under 30 år 2.554 12,9 % 17.349 10,8 % 19.922 11,0 % 

30-39 år 4.878 24,6 % 20.075 12,5 % 24.997 13,8 % 

40-49 år 5.692 28,7 % 29.852 18,5 % 35.599 19,6 % 

50-59 år 4.528 22,8 % 48.744 30,3 % 53.353 29,4 % 

60 år og derover 2.181 11,0 % 45.068 28,0 % 47.295 26,1 % 

I alt 19.833 100,0 % 161.088 100,0 % 181.166 100,0 % 
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Tabel 10 viser udviklingen i de forskellige aldersgrupper. Det fremgår her, at indvandrere og efterkom-

mere på 30-39 år er steget fra 3.871 i 2008 til 4.878 i 2018, en stigning på 26 procent. Til sammenligning 

er indvandrere og efterkommere på under 30 år og 40-49 år steget med hhv. 30,4 og 31,9 procent.   

Tabel 10. Udvikling blandt indvandrere og efterkommere i FOA fordelt på alder i årene 

2008-2018 

 År Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 
60 år og 

derover 

Indvandrere og  

efterkommere i alt 

2008 1.958 3.871 4.314 2.988 1.178 14.309 

2010 2.133 4.223 4.691 3.299 1.259 15.605 

2012 2.301 4.253 4.809 3.524 1.466 16.353 

2014 2.538 4.426 5.087 3.801 1.636 17.488 

2016 2.703 4.687 5.305 4.138 1.904 18.737 

2018 2.554 4.878 5.692 4.528 2.181 19.833 

Udvikling 

2008-2018 
30,4 % 26,0 % 31,9 % 51,5 % 85,1 % 38,6 % 

 

De største stigninger er sket blandt indvandrere og efterkommere på 50-59 år og især for medlemmer 

på 60 år og derover. For medlemmer på 50-59 år er der sket en stigning fra 2.988 medlemmer i 2008 til 

4.528 medlemmer i 2018 (en stigning på 52 %). Den største stigning er sket for medlemmer på 60 år og 

derover, hvor der er sket en stigning på 85 procent fra 2008 til 2018. Selvom de fortsat udgør den mind-

ste gruppe, er de gået fra at udgøre 8,2 procent i 2008 til at udgøre 11 procent i 2018 af alle indvandrere 

og efterkommere i FOA. 

Figur 1 nedenfor viser aldersudviklingen grafisk. Det fremgår også her tydeligt, at alle aldersgrupper har 

oplevet en fremgang siden 2008, og i absolutte tal ser stigningen ud til at være relativt ens. 

Figur 1. Udviklingen blandt indvandrere og efterkommer i FOA fordelt på alder i 

årene 2008-2018 
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Oprindelsesland 

Tyrkiet er det land, hvorfra flest indvandrere og efterkommere har oprindelse. 2.785 medlemmer, eller 

14 procent af alle indvandrere og efterkommere i FOA, har oprindelse i Tyrkiet. Den næststørste gruppe 

er Filippinerne og Thailand, der tæller hhv. 6,1 og 5,7 procent af alle indvandrere og efterkommere i 

FOA. Det fremgår af tabel 11, der viser de 8 lande, hvorfra flest medlemmer har oprindelse. For en over-

sigt over alle lande, hvorfra mere end 100 medlemmer har oprindelse, se tabel A1 i bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet er steget med 32,3 procent siden 2008 (se tabel A2, 

bilag). De udgør dog en mindre andel i dag som følge af, at antallet af indvandrere og efterkommere fra 

andre lande er steget mere. Tyrkiet udgør således 14 procent i dag mod 14,7 procent i 2008.  

Den største stigning finder man blandt indvandrere og efterkommere fra Congo (den demokratiske re-

publik). Siden 2008 er antallet steget med over 1.000 procent og andelen er steget fra 0,08 procent i 

2008 til 0,7 procent i 2018. Indvandrere og efterkommere fra Filippinerne, Thailand, Afghanistan, Ukraine, 

Kenya, Syrien, Rumænien og Litauen er derudover mere end fordoblet siden 2008.  

I den anden ende finder man lande som det tidligere Jugoslavien, Chile, Tyskland, Norge, Sverige og 

Storbritannien, hvor antallet af indvandrere og efterkommere har været faldende. Især indvandrere og 

efterkommere fra Norge og Sverige er faldet markant med hhv. 30,5 og 29,3 procent. 

  

Tabel 11. Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelseslande 

(top 8) i 2018 (andele af indvandrere og efterkommere i FOA i alt) 

Oprindelsesland Antal  Andel 

Tyrkiet 2.785 14,0 % 

Filippinerne 1.203  6,1 % 

Thailand 1.124  5,7 % 

Polen 898  4,5 % 

Bosnien-Hercegovina 677  3,4 % 

Jugoslavien 654  3,3 % 

Tyskland 632  3,2 % 

Marokko 615  3,1 % 
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Sektorer og faggrupper 

Tabel 12 nedenfor viser, hvordan indvandrerne og efterkommerne i FOA fordeler sig på forbundets fire 

sektorer. 

Tabel 12. Indvandrere og efterkommere fordelt på FOAs sektorer i 2018 (andele FOAs medlemmer i 

alt i de pågældende sektorer og af FOAs medlemmer i alt) 

  

Vestlige lande Ikke-vestlige lande 

Indvandrere og 

efterkommere i 

alt 

FOA i alt 

Sektor Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Kost- og Servicesektoren 357 2,8 % 2.601 20,4 % 2.958 23,2 % 12.776 7,1 % 

Pædagogisk Sektor 940 1,9 % 2.848 5,9 %  3.788 7,8 % 48.625 26,8 % 

Social- og Sundhedssektoren 2.797 2,6 % 9.564 8,9 % 12.361 11,5 % 107.675 59,4 % 

Teknik- og Servicesektoren 198 2,0 % 402 4,1 % 600 6,2 % 9.693 5,4 % 

Uden sektor 54 2,3 % 72 3,0 % 126 5,3 % 2.397 1,3 % 

FOA i alt 4.346 2,4 % 15.487 8,5 % 19.833 10,9 % 181.166 100 % 

 

Det ses af tabel 12, at Kost- og Servicesektoren har den højeste andel af medlemmer, der er indvan-

drere eller efterkommere – nemlig 23,2 procent. Herefter følger Social- og Sundhedssektoren med 11,5 

procent og Pædagogisk Sektor, hvor andelen er 7,8 procent. Andelen af indvandrere og efterkommere 

er lavest i Teknik- og Servicesektoren med 6,2 procent. 

Også fordelingen mellem indvandrere og efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande 

er forskellig i de fire sektorer i FOA.  

I Kost- og Servicesektoren er langt den største del af indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige 

lande – det gælder 88 procent af samtlige indvandrere og efterkommere i denne sektor (ikke vist i ta-

bel). I Teknik- og Servicesektoren vejer indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande ikke 

nær så meget – her udgør disse 67 procent af det samlede antal medlemmmer i sektoren, der er ind-

vandrere og efterkommere (ikke vist i tabel). 
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Tabel 13 (nedenfor) viser antal og andel indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige 

lande i de 20 største af FOAs faggrupper. Det fremgår blandt andet af tabellen, at der andelsmæssigt er 

klart flest indvandrere og efterkommere i Rengøring: 37,3 procent. En tredjedel (34,1 %) har oprindelse 

i et ikke-vestligt land, mens 3,2 procent har oprindelse i vestlige lande. Blandt social- og sundhedshjæl-

perne er 15,9 procent indvandrere og efterkommere og dernæst er der flest indvandrere og efterkom-

mere i faggrupperne Serviceassistenter og -medarbejdere (12,5 %) og Køkken (11,8 %). 

Tabel 13. Indvandrere og efterkommere i FOAs 20 største faggrupper i 2018 (andele af FOAs med-

lemmer i alt i de pågældende faggrupper) 

Faggruppe Vestlige lande 
Ikke-vestlige  

lande 

Indvandrere og  

efterkommere i alt 

FOA 

i alt 

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

Rengøring 151 3,2 % 1.599 34,1 % 1.750 37,3 % 4.687 

Social-og  

sundhedshjælpere 
1.239 2,8 % 5.839 13,1 % 7.078 15,9 % 44.604 

Serviceassistenter og -  

medarbejdere 
61 2,8 % 213 9,7 % 274 12,5 % 2.196 

Køkken 108 2,4 % 424 9,4 % 532 11,8 % 4.506 

FOA Sport (Bade- og  

Idrætsassistenter) 
38 4,1 % 65 7,0 % 103 11,1 % 925 

Social-og  

sundhedsassistenter 
1.232 2,8 % 3.374 7,8 % 4.606 10,6 % 43.419 

Pædagogmedhjælpere og  

pædagogiske assistenter 
491 2,1 % 2.024 8,5 % 2.515 10,5 % 23.883 

LFS, dag 182 3,1 % 419 7,1 % 601 10,2 % 5.897 

LFS, døgn 53 2,5 % 117 5,6 % 170 8,2 % 2.081 

Omsorgsmedhjælpere og  

pædagogiske assistenter 
70 2,5 % 131 4,7 % 201 7,2 % 2.803 

FOA Teknik og Service (Skoler) 41 2,3 % 70 4,0 % 111 6,4 % 1.746 

Hjemmehjælpere 58 1,6 % 148 4,1 % 206 5,7 % 3.584 

FOA RBR Rådhus,  

Biblioteks- og Regionsbetjente 
33 2,0 % 49 3,0 % 82 5,0 % 1.646 

Portører 35 1,5 % 79 3,3 % 114 4,8 % 2.379 

Plejere 24 2,5 % 3 0,3 % 27 2,8 % 949 

FOA Teknisk Ledelse 8 0,9 % 13 1,4 % 21 2,3 % 904 

Dagplejere 130 1,0 % 131 1,0 % 261 2,1 % 12.665 

Sygehjælpere 133 1,6 % 43 0,5 % 176 2,1 % 8.374 

FOA Brand og Redning 4 0,4 % 12 1,1 % 16 1,4 % 1.114 

Uden sektortilhør 54 2,3 % 72 3,0 % 126 5,3 % 2.397 

I alt 4.346 2,4 % 15.487 8,5 % 19.833 10,9 % 181.166 

 

Antalsmæssigt er flest indvandrere og efterkommere blandt social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter. Hhv. 7.078 og 4.606 medlemmer er indvandrere og efterkommere i de to grupper. 

Dernæst kommer pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvor 2.515 medlemmer er ind-

vandrere og efterkommere. 
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Tillidshverv 

Tabel 14 nedenfor viser, hvordan indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse fordeler 

sig på andelen af medlemmer med tillidshverv. Tabellen viser derudover, hvordan de samme grupper 

fordeler sig på andelen af erhvervsaktive ekskl. elever. 

Det ses i tabellen, at der i alt i FOA er 9.955 tillidshverv (et medlem med fx to tillidshverv optræder to 

gange i opgørelsen). Medlemmer med dansk oprindelse besidder 95,5 procent af disse hverv, mens 

indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande har hhv. 1,6 og 2,9 procent af tillids-

hvervene (i alt er det således 4,5 procent af tillidshvervene, der er besat med indvandrere eller efterkom-

mere). Samtidig ses det, at indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande udgør hhv. 

2,5 og 9,4 procent af de erhvervsaktive ekskl. elever. Både indvandrerne og efterkommerne tegner sig 

altså for en mindre andel tillidshvervene, sammenlignet med den andel, de udgør af de erhvervsaktive 

medlemmer ekskl. elever. Forskellen er mellem de to andele er størst for indvandrere og efterkommere 

fra ikke-vestlige lande. 

Det skal bemærkes, at andre faktorer end etnicitet kan have betydning for de lavere andele af tillids-

valgte, der er indvandrere og efterkommere. Omkring 55 procent af alle tillidsvalgte er fx over 50 år (tal 

pr. 30. juni 2018 – ikke vist i tabel), mens knap 34 procent af indvandrere og efterkommere (i alt) er over 

50 år, som tabel 9 viste. Den relativt lavere alder blandt indvandrere og efterkommere i forhold til tillids-

valgte generelt kan have betydning for den lavere andel indvandrere og efterkommere med tillidshverv. 

Tabel 14. Tillidshverv i FOA procentvis fordelt på oprindelse og erhvervsaktive medlemmer 

(ekskl. elever) procentvis fordelt på oprindelse, 2018) 

 Indvandrere og efterkommere Dansk  

oprindelse 

FOA i 

alt  Vestlige lande Ikke-vestlige lande I alt 

Antal tillidsvalgte i alt 158 288 446 9.504 9.955 

Andel tillidsvalgte i alt 1,6 % 2,9 % 4,5 % 95,5 % 100 % 

Antal erhvervsaktive 

ekskl. elever i alt 
3.576 13.641 17.217 127.791 145.248 

Andel erhvervsaktive 

ekskl. elever i alt 
2,5 % 9,4 % 11,9 % 88,0 % 100 % 

Anm.: Der er være gengangere i tabellen, da et medlem kan besidde flere tillidshverv. 

 

 

 

Tabel 15 på næste side viser, hvordan tillidsrepræsentanter og andre udvalgte tillidsvalgte fordeler sig 

på oprindelseslande. 

 

 

 



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 17 

FOA 20. august 2018 

 

Tabel 15. Indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande, samt perso-

ner med dansk oprindelse fordelt på udvalgte specifikke tillidshverv i 2018 (andel af det på-

gældende tillidshverv i alt) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 
FOA i alt 

Tillidshverv 
Vestlige 

lande 

Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

AMR 1,5 %  2,9 % 4,4 % 95,5 % 3.697 

Fællestillidsrep. 1,5 % 0,9 % 2,4 % 97,6% 340 

Tillidsrep. 1,7 % 2,7 % 4,4 % 95,6 % 4.210 

Tillidssup. 1,8 % 3,5 % 5,3 % 94,7% 1.849 

Andel af erhvervsaktive 

ekskl. elever i alt 
2,5 % 9,4 % 11,9 % 88,0 % 100 % 

Anm.: Der er være gengangere i tabellen, da et medlem kan besidde flere tillidshverv. 

 

 

Det fremgår af tabel 15, at andelen af indvandrere og efterkommere er størst blandt suppleanterne (5,3 

%) og lavest blandt fællestillidsrepræsentanterne (2,4 %). Andelen blandt AMR og TR er den samme, 

nemlig 4,4 procent.  

Ligesom i tabel 4 ses den andel, som indvandrere og efterkommere samlet set udgør af de erhvervsa-

kative medlemmer eksl. Elever (11,9 %). 

Blandt FTR er der en større andel indvandrere og efterkommere fra vestlige lande sammenlignet med 

ikke-vestlige lande, modsat fordelingen i tillidshvervene AMR og TR. At den største andel indvandrere 

og efterkommere findes blandt suppleanter, kan pege i retning af, at der her er et potentiale for evt. at 

rekruttere flere TR med indvandrer- eller efterkommerbaggrund.  

Se tabel A3 (bilag) for en fordeling af indvandrere og efterkommere (fra hhv. vestlige og ikke-vestlige 

oprindelseslande), samt personer med dansk oprindelse på samtlige tillidshverv i FOA. 

I bilag er også indsat en tabel (A4), som viser udviklingen i indvandrere, efterkommere og personer med 

dansk oprindelse med tillidshverv i årene 2010-2018. Af denne fremgår det bl.a., at der generelt er kom-

met flere tillidsvalgte med anden oprindelse end dansk siden 2010. I 2010 udgjorde indvandrere og 

efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande hhv. 1,5 og 1,4 procent af de tillidsvalgte i FOA (i alt 2,9 

%); i 2018 er dette tal steget til hhv. 1,6 og 2,9 procent (i alt 4,5 %). Udviklingen skal blandt andet ses i 

lyset af, at der er sket en stigning i antallet af medlemmer med anden oprindelse end dansk, mens 

antallet af medlemmer med dansk oprindelse er faldet. 

Tabel A4 i bilaget viser også udviklingen i andelen af de erhvervsaktive i alt (ekskl. elever) med et tillids-

hverv fra 2010 til 2018 fordelt på de tre grupper af oprindelseslande. Det ses i tabellen, at i 2010 havde 

5,6 procent af de erhvervsaktive indvandrere og efterkommere fra et vestligt land et tillidshverv; denne 

andel er faldet til 4,4 procent i 2018. På samme måde er andelen af erhvervsaktive medlemmer med 
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dansk oprindelse med et tillidshverv også faldet fra 2010 til 2018 (fra 7,9 procent til 7,4 procent). Andelen 

af medlemmer med ikke-vestligt oprindelsesland er derimod steget fra 1,8 til 2,1 procent. 

Derudover viser tabel A4 også, at der relativt set er flere erhvervsaktive indvandrere og efterkommere 

fra vestlige lande, der har et tillidshverv i 2018 (tallet er ekskl. elever). 4,4 procent af indvandrere og 

efterkommere med vestlig baggrund har et tillidshverv, mens kun 2,1 procent af de erhvervsaktive ind-

vandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er tillidsvalgt. Blandt erhvervsaktive medlemmer med 

dansk oprindelse er knap 7,4 procent tillidsvalgte. 

Endelig er indvandrere og efterkommere med tillidshverv blevet fordelt på afdelinger (se tabel A5, bilag) 

I tabel A5 ses det, at især afdelingerne FOA SOSU, FOA/PMF Kbh. Syd og KLS har høje andele indvan-

drere og efterkommere med tillidshverv (med hhv. 9,3 %, 10,4 % og 33,3 % indvandrere og efterkom-

mere med et tillidshverv). Disse tre afdelinger er da også nogle af de afdelinger, som har den højeste 

andel af indvandrere og efterkommere (se tabel A7, bilag), og derfor en større gruppe at organisere nye 

tillidsvalgte fra. 
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Ledighed 

Tabel 16 viser, hvor mange medlemmer, der inden for det seneste års periode (2. kvartal 2017 – 1. kvartal 

2018) har været berørt af ledighed2 for hhv. indvandrere og efterkommere og medlemmer med dansk 

oprindelse. Ud af 19.833 indvandrere og efterkommere i FOA har 2.859 været berørt af ledighed. Det 

svarer til, at 14,4 procent af indvandrere og efterkommere i FOA har været berørt af ledighed inden for 

det seneste år. Til sammenligning har kun 8,3 procent af FOAs medlemmer med dansk oprindelse været 

berørt af ledighed i samme periode. Selvom også indvandrere og efterkommere fra vestlige lande hyp-

pigere er ramt af ledighed end medlemmer med dansk oprindelse, er det især medlemmer med ikke-

vestlig baggrund, der er ramt af ledighed. 15,5 procent af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 

baggrund er berørt af ledighed; det samme gælder 10,7 procent blandt indvandrere og efterkommere 

med vestlig baggrund. Ved sidste opgørelse over indvandrere og efterkommere fra 2016 var 19,5 pro-

cent af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund dog ramt af ledighed og andelen er 

dermed faldet siden 2016. 

Tabel 16. Indvandrere og efterkommere i FOA berørt af ledighed (bruttoledighed)  

(2. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse   
Vestlige 

lande 

Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

Medlemmer 4.346 15.487 19.833 161.088 

Berørt af ledighed 465 2.394 2.859 13.356 

Andel berørt af ledighed 10,7 % 15,5 % 14,4 % 8,3 % 

Gennemsnitlig ledighedsgrad 0,274 0,283 0,282 0,267 

Antal fuldtidsledige 128 678 805 3.566 

 

Tabel 16 viser også den gennemsnitlige ledighedsgrad. Ledighedsgraden er et udtryk for, hvor meget 

en person har været ledig inden for det seneste år. En person, der har været berørt af ledighed i en kort 

periode, vil således have en ledighedsgrad tæt på 0, og en person, der har været ledig hele året, vil have 

en ledighedsgrad på 1. Den gennemsnitlige ledighedsgrad er således et udtryk for, hvor meget de le-

dighedsberørte personer i gennemsnit har været ledige inden for det seneste år3.   

For medlemmer med dansk oprindelse er den gennemsnitlige ledighedsgrad 0,267, og for indvandrere 

og efterkommere er ledighedsgraden i gennemsnit 0,282. Indvandrere og efterkommere er altså i gen-

nemsnit ledige i en større del af årsperioden end medlemmer med dansk oprindelse.  

 
2 Ledigheden er beregnet som bruttoledighed, der omfatter alle jobparate medlemmer (16-64 år), der er modtagere af dagpenge, 

kontanthjælp eller uddannelseshjælp, samt medlemmer i samme gruppe, som er i aktivering (herunder løntilskud). Ledigheden er 

omregnet til ’fuldtidsledige’.  

3 Ledighedsgraden er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor længe en person har været ledig, da en person, der har været på 

supplerende dagpenge ved siden af et deltidsarbejde, også vil blive registreret som delvist ledig, selvom vedkommende i princippet 

er beskæftiget hele året.   
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Der er dog forskel på ledighedsgraden for medlemmer med vestlig og ikke-vestlig baggrund. Både 

blandt indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande er den gennemsnitlige le-

dighedsgrad højere end for medlemmer med dansk oprindelse. Ledighedsgraden blandt indvandrere 

og efterkommere fra ikke-vestlige lande er dog højere end indvandrere og efterkommere fra vestlige 

lande. Med andre ord har indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i gennemsnit sværere 

ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de bliver ramt af ledighed. 

Tabel 17 (nedenfor) viser ledigheden fordelt på de 10 lande, hvorfra flest indvandrere og efterkommere 

har oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra Pakistan har med 17,8 procent den største andel, der 

har været berørt af ledighed. Dernæst kommer indvandrere og efterkommere fra Irak og Tyrkiet, hvor 

hhv. 17,4 og 17,3 procent er berørt af ledighed. Den laveste andel finder man blandt indvandrere og 

efterkommere fra Bosnien-Hercegovina, hvor 10,6 procent er berørt af ledighed.  

Der er også store forskelle i den gennemsnitlige ledighedsgrad. Indvandrere og efterkommere fra Paki-

stan har den største gennemsnitlige ledighedsgrad på 0,345, men indvandrere og efterkommere fra 

Jugoslavien er dem, der har den næststørste gennemsnitlige ledighedsgrad på 0,340. Den laveste ledig-

hedsgrad finder man hos indvandrere og efterkommere fra Filippinerne (0,208) tæt forfulgt af indvan-

drere og efterkommere fra Thailand med en ledighedsgrad på 0,215.  

Tabel 17. Indvandrere og efterkommere i FOA berørt af ledighed fordelt på oprindelses-

lande (top 10) (bruttoledighed) (2. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018) 

  Antal 
Berørt af 

ledighed 

Andel berørt af 

ledighed 

Gnst.  

ledighedsgrad 

Antal  

fuldtidsledige 

Tyrkiet 2.785 482 17,3 % 0,334 161 

Filippinerne 1.203 134 11,1 % 0,208 28 

Thailand 1.124 152 13,5 % 0,215 33 

Polen 898 112 12,5 % 0,276 31 

Bosnien- 

Hercegovina 
677 72 10,6 % 0,232 17 

Jugoslavien 654 79 12,1 % 0,340 27 

Tyskland 632 69 10,9 % 0,256 18 

Marokko 615 80 13,0 % 0,264 21 

Irak 598 104 17,4 % 0,306 32 

Pakistan 597 106 17,8 % 0,345 37 

I alt 19.833 2.859 14,4 % 0,282 805 

 

Data om ledighed er ikke blevet opdelt på faggrupper, hvorfor vi desværre ikke kan belyse bruttole-

digheden yderligere for de enkelte faggrupper. 
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Fleksjob og løntilskud 

Tabel 18 viser fordelingen af erhvervsaktive medlemmer, der hhv. er eller ikke er ansat i løntilskud eller 

fleksjob (ekskl elever). 97,3 procent af indvandrere og efterkommere er hverken ansat i løntilskud eller 

fleksjob; det samme gælder 95,2 procent af medlemmer med dansk oprindelse. Der er dog flere med-

lemmer med dansk oprindelse, der er ansat i fleksjob, og omvendt flere indvandrere og efterkommere, 

der er ansat i løntilskud. Blandt medlemmer med dansk oprindelse er 4,4 procent ansat i fleksjob, og 

kun 0,4 procent er ansat i løntilskud. Blandt indvandrere og efterkommere i FOA er 1,9 procent ansat i 

fleksjob, og 0,7 procent er ansat i løntilskud. Der er ikke væsentlige forskelle på indvandrere og efter-

kommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande. Dog er der lidt flere indvandrere og efterkommere fra 

vestlige lande, der er ansat i fleksjob.   

Tabel 18. Erhvervsaktive medlemmer (ekskl. elever) med/uden løntilskud eller fleksjob i 

2018 (andele af indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande og 

personer med dansk oprindelse) 

  Indvandrere og efterkommere Dansk op-

rindelse  

FOA i 

alt  Ansættelsestype Vestlige lande Ikke-vestlige lande I alt 

Hverken løntilskud eller 

fleksjob 
97,0 % 97,4 % 97,3 % 95,2 % 95,4 % 

Kun fleksjob 2,1 % 1,9 % 1,9 % 4,4 % 4,1 % 

Kun løntilskud 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % 
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Uddannelse 

FOAs medlemmer har typisk grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse som højest gennemførte 

uddannelse. Det gælder både for medlemmer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere. 

Det fremgår af tabel 19, der viser det højeste gennemførte uddannelsesniveau for FOAs medlemmer.  

En femtedel (20,4 %) af FOAs medlemmer med dansk oprindelse har grundskole som højeste gennem-

førte uddannelse, og to tredjedele (67,3 %) har en erhvervsfaglig uddannelse. Blandt indvandrere og 

efterkommere har 16,7 procent grundskolen som højeste gennemførte uddannelse og 61,7 procent en 

erhvervsfaglig uddannelse. Der er markant flere indvandere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der 

har grundskolen som højeste uddannelse. Det gælder 18,9 procent mod 8,7 procent blandt indvandrere 

og efterkommere fra vestlige lande. Det ses endvidere, at der er flere indvandrere og efterkommere, der 

har en lang videregående uddannelse sammenlignet med medlemmer med dansk oprindelse. Det gæl-

der især medlemmer med vestlig baggrund, hvor 3,6 procent har en lang videregående uddannelse.  

Tabel 19. Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse fordelt på højeste 

gennemførte uddannelse i 2018 (andele af indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og 

ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 
FOA i alt  

  
Vestlige 

lande 

Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

Grundskole 8,7 % 18,9 % 16,7 % 20,4 % 19,9 % 

Gymnasial uddannelse 4,1 % 5,1 % 4,9 % 2,7 % 3,0 % 

Erhvervsfaglig uddannelse 64,0 % 61,1 % 61,7 % 67,3 % 66,7 % 

Kort videregående  

uddannelse 

4,5 % 2,8 % 3,2 % 1,5 % 1,7 % 

Mellemlang videregående 

uddannelse 

10,7 % 6,7 % 7,6 % 6,9 % 6,9 % 

Bachelor 1,4 % 0,9 % 1,0 % 0,3 % 0,4 % 

Lang videregående  

uddannelse 

3,6 % 1,2 % 1,8 % 0,6 % 0,7 % 

Forskeruddannelse 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Uoplyst 2,9 % 3,2 % 3,1 % 0,4 % 0,7 % 

I alt 4.346 15.487 19.833 161.088 181.166 

 

Det skal bemærkes, at ovenstående resultater ikke kan sammenlignes med 2016-data. Dette skyldes, at 

Danmarks Statistik har oplyst, at deres datagrundlag for indvandrere og efterkommeres uddannelses-

grundlag er blevet forbedret siden 2016 ved, at de har undersøgt, hvorvidt indvandrerne og efterkom-

merne har en medbragt en uddannelse fra deres oprindelsesland. Andelene af uoplyste er derfor faldet 

markant i 2018 sammenlignet med 2016. 

Indvandrere og efterkommeres højest gennemførte uddannelse kan desuden ses fordelt på sektor i 

tabel A6 (bilag).   
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A-kassemedlemmer 

FOA har 157.502 medlemmer, som enten er erhvervsaktive, elever eller på efterløn og som dermed er 

mulige a-kassemedlemmer (tal pr. 21. juni 2018). 87 procent af disse er også medlem af FOAs a-kasse, 

og 4,3 procent er medlem af en anden a-kasse (tabel 20). De resterende 8,8 procent er ikke medlem af 

nogen a-kasse. Bemærk, at data fra 2016 ikke var fratrukket pensionister, og der kan derfor ikke drages 

sammenligninger mellem de to år. 

Der er generelt lidt færre indvandrere og efterkommere i FOA, der er medlem af FOAs a-kasse sammen-

lignet med personer med dansk oprindelse. 85,3 procent af de indvandrere og efterkommere, der er 

medlem af FOA, er også medlemmer af FOAs a-kasse, og 4,3 procent er medlemmer af en anden a-

kasse. Tilsammen er det altså 89,6 procent af indvandrere og efterkommere, der er medlem af en a-

kasse. Det samme gælder for 90,9 procent blandt medlemmer med dansk oprindelse. 

Tabel 20. Forbundsmedlemmer fordelt efter a-kasse og oprindelse i 2018 (andele af ind-

vandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande og personer med dansk 

oprindelse)* 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 
FOA i alt 

A-kasse Vestlige lande 
Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

FOAs a-kasse 85,3 % 85,3 % 85,3 % 86,7 % 87,0 % 

Anden a-kasse 5,8 % 3,9 % 4,3 % 4,2 % 4,3 % 

Ingen 8,8 % 10,8 % 10,4 % 9,1 % 8,8 % 

I alt 3.915 15.043 18.958 139.175 157.502 

* Pensionerede medlemmer indgår ikke i beregningerne (kun hvis de stadig er i fleksjob eller løntilskud, som     

139 af FOAs pensionerede medlemmer er) 
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Tabel 21 nedenfor viser, hvor mange a-kassemedlemmer, der også er medlem af forbundet, for hhv. 

indvandrere og efterkommere og medlemmer med dansk oprindelse. Det ses her, at blandt a-kasse-

medlemmer med dansk oprindelse, er 89,9 procent også medlem af FOA, mens 10,1 procent ikke er 

medlem. Blandt indvandrere og efterkommere, der er medlem af FOAs A-kasse, er 82,4 procent også 

medlem af forbundet. Der er lidt flere blandt indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, der også 

er medlemmer af forbundet. 84 procent a-kassemedlemmer med oprindelse i andre vestlige lande er 

også medlem af forbundet, mens 82 procent af de a-kassemedlemmer, der har oprindelse fra ikke-vest-

lige lande, også er medlem af FOA. Fordelingen er nogenlunde tilsvarende med dem fra 2016. 

Tabel 21. FOAs a-kassemedlemmer fordelt efter medlemskab af FOA og oprindelse i 2018 

(andele af indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande og perso-

ner med dansk oprindelse) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 
 FOA i alt 

Medlem af FOA Vestlige lande 
Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

Ja 84,0 % 82,0 % 82,4 % 89,9 % 88,9 % 

Nej 16,0 % 18,0 % 17,6 % 10,1 % 11,1 % 

I alt 3.976 15.646 19.622 134.177 153.974 

Indvandrere og efterkommere fordelt på afdelinger 

KLS har den klart største andel af indvandrere og efterkommere sammenlignet med andre lokalafdelin-

ger. Ud af 4.214 medlemmer i KLS er 2.066 indvandrere og efterkommere, svarende til 49 procent. 4,4 

procent er fra vestlige lande, og 44,6 procent er fra ikke-vestlige lande. Det viser tabel A7 (bilag).  

Generelt er det især de storkøbenhavnske afdelinger4, der har mange medlemmer med anden oprin-

delse end dansk. De storkøbenhavnske afdelinger har i alt 23 procent af FOAs medlemmer, men af alle 

indvandrere og efterkommere i FOA er 45 procent tilknyttet en af de storkøbenhavnske afdelinger (ikke 

vist i tabel). Ser man kun på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, er det næsten halv-

delen (49 %), der er medlem i en af de storkøbenhavnske afdelinger. Den laveste andel af indvandrere 

og efterkommere finder man i FOA Vendsyssel, hvor kun 3,5 procent af medlemmerne er indvandrere 

og efterkommere.  

Den største stigning i antallet af indvandrere og efterkommere er sket i FOA Nordsjælland (tabel A8, 

bilag). I 2008 havde FOA Nordsjælland 837 indvandrere og efterkommere, og i 2018 er dette tal 1.319, 

svarende til en stigning på 57,6 procent. Stigningen skyldes blandt andet en stor stigning i antallet af au 

pairs. I maj 2013 var 51 medlemmer i FOA Nordsjælland ansat som au pairs, og i maj 2018 er tallet mere 

end firedoblet til 237 medlemmer (ikke vist i tabel). 

Indvandrere og efterkommere er også blevet fordelt på sektorer i de forskellige afdelinger, se tabel A9 

for denne fordeling.  

 
4 FOA SOSU, FOA 1, FOA/PMF Kbh. Syd, KLS, LFS, PMF afd. 1, PMF afd. 4. 



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 25 

FOA 20. august 2018 

BILAG 

Tabel A1. Indvandrere og efterkommere i FOA fordelt på oprindelsesland i 2018 

Oprindelsesland Antal 
Andel af indvandrere 

og efterkommere 

Andel af alle FOA-

medlemmer 

Ikke-vestlige lande       
   Tyrkiet 2.785 14,0 % 1,54 % 
   Filippinerne 1.203 6,1 % 0,66 % 
   Thailand 1.124 5,7 % 0,62 % 
   Bosnien-Hercegovina 677 3,4 % 0,37 % 
   Jugoslavien 654 3,3 % 0,36 % 
   Marokko 615 3,1 % 0,34 % 
   Irak 598 3,0 % 0,33 % 
   Pakistan 597 3,0 % 0,33 % 
   Iran 574 2,9 % 0,32 % 
   Libanon 529 2,7 % 0,29 % 
   Somalia 450 2,3 % 0,25 % 
   Sri Lanka 446 2,2 % 0,25 % 
   Afghanistan 398 2,0 % 0,22 % 
   Makedonien 257 1,3 % 0,14 % 
   Vietnam 250 1,3 % 0,14 % 
   Brasilien 201 1,0 % 0,11 % 
   Kina 198 1,0 % 0,11 % 
   Indien 195 1,0 % 0,11 % 
   Rusland 179 0,9 % 0,10 % 
   Ghana 177 0,9 % 0,10 % 
   Uganda 159 0,8 % 0,09 % 
   Syrien 149 0,8 % 0,08 % 
   Congo, Demokratiske Republik 129 0,7 % 0,07 % 
   Kenya 125 0,6 % 0,07 % 
   Ukraine 125 0,6 % 0,07 % 
   Etiopien 114 0,6 % 0,06 % 

   Chile 105 0,5 % 0,06 % 

   Gambia 102 0,5 % 0,06 % 

Vestlige lande 
   

   Polen 898 4,5 % 0,50 % 
   Tyskland 632 3,2 % 0,35 % 
   Norge 411 2,1 % 0,23 % 
   Sverige 393 2,0 % 0,22 % 
   Storbritannien 289 1,5 % 0,16 % 
   Rumænien 237 1,2 % 0,13 % 
   Island 218 1,1 % 0,12 % 
   Litauen 144 0,7 % 0,08 % 
   Holland 131 0,7 % 0,07 % 

Indvandrere og efterkommere i alt 19.833 100,0 % 10,9 % 

Medlemmer af FOA   181.166   100,0 % 
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Tabel A2. Udvikling blandt indvandrere og efterkommere i FOA fra lande med mere end 100 medlemmer i 

årene 2008-2018 (andele af alle indvandrere og efterkommere i FOA i det pågældende år) 

 

Oprindelsesland  2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Udv. 2008-

2018 (antal) 

Udv. 2008-

2018 (andel) 

Ikke-vestlige lande         
 Tyrkiet 14,7 % 14,8 % 14,8 % 14,5 % 14,1 % 14,0 % 32,3 % -4,8 % 
 Filippinerne 2,9 % 3,2 % 3,9 % 5,1 % 5,9 % 6,1 % 185,7 % 110,3 % 
 Thailand 3,9 % 4,3 % 4,8 % 5,2 % 5,5 % 5,7 % 103,6 % 46,2 % 
 Jugoslavien 5,2 % 4,9 % 4,2 % 3,9 % 3,5 % 3,3 % -11,9 % -36,5 % 
 Bosnien-Hercegovina 4,1 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,4 % 14,9 % -17,1 % 
 Marokko 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 25,0 % -8,8 % 
 Pakistan 3,8 % 3,6 % 3,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 9,9 % -21,1 % 
 Irak 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,9 % 3,0 % 87,5 % 36,4 % 
 Iran 2,9 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % 36,0 % 0,0 % 
 Libanon 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,7 % 90,3 % 42,1 % 
 Sri Lanka 2,6 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 22,2 % -15,4 % 
 Somalia 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 33,1 % -4,2 % 
 Afghanistan 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 118,7 % 53,8 % 
 Makedonien 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 42,8 % 0,0 % 
 Vietnam 1,0 % 1,0 % 1,1 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 79,9 % 30,0 % 
 Indien 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 18,2 % -16,7 % 
 Brasilien 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 81,1 % 25,0 % 
 Kina 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 90,4 % 42,9 % 
 Ghana 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 75,2 % 28,6 % 
 Rusland 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 72,1 % 28,6 % 
 Uganda 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 98,8 % 33,3 % 
 Ukraine 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 166,0 % 100,0 % 
 Kenya 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 140,4 % 50,0 % 
 Etiopien 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 17,5 % -14,3 % 
 Chile 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % -2,8 % -37,5 % 

 Syrien 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % 161,4 % 33,3 % 

 Congo, Demokr… 0,08 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 1.072,7 %         775,0 % 

 Gambia 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 59,4 % 25,0 % 

 

Vestlige lande 
        

 Polen 4,7 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % 33,0 % -4,3 % 
 Tyskland 4,6 % 4,2 % 4,1 % 3,8 % 3,4 % 3,2 % -3,8 % -30,4 % 
 Norge 4,1 % 3,5 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % -30,5 % -48,8 % 
 Sverige 3,9 % 3,6 % 3,0 % 2,6 % 2,2 % 2,0 % -29,3 % -48,7 % 
 Storbritannien 2,3 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % -11,6 % -34,8 % 
 Rumænien 0,7 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 152,1 % 71,4 % 
 Island 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 7,4 % -21,4 % 
 Litauen 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 118,2 % 40,0 % 
 Holland 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 28,4 % 0,0 % 

I alt  14.309 15.605 16.353 17.488 18.737 19.833 38,6 %   
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Tabel A3. Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse fordelt på specifikke 

tillidshverv i 2018 (antal og andel af det pågældende tillidshverv i alt) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 

FOA i 

alt  

(100 %) 
Tillidshverv 

Vestlige 

lande 

Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

AMR 56 (1,5 %)  108 (2,9 %) 164 (4,4 %) 3.531 (95,5 %) 3.697 

Fælles AMR 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (100 %) 6 

Fællestillidsrep. 5 (1,5 %) 3 (0,9 %) 8 (2,4 %) 332 (97,6 %) 340 

Fællestillidssup. 4 (3,3 %) 1 (0,8 %) 5 (4,1 %) 118 (95,9 %) 123 

Koordinationsud-

valgsmedl. 
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 23 (100 %) 23 

MED SU/AMO 

3 øverste 
5 (1,2 %) 6 (1,4 %) 11 (2,5 %) 423 (97,5 %) 434 

MED SU/AMO  

nederste 
23 (0,8 %) 56 (2,1 %) 79 (2,9 %) 2.625 (97,0 %) 2.706 

MED SU/AMO  

næst nederst 
5 (1,0 %) 8 (1,6 %) 13 (2,6 %) 495 (97,4 %) 508 

MED SU/AMO  

næst øverst 
5 (1,0 %) 2 (0,4 %) 7 (1,4 %) 487 (98,6 %) 494 

MED SU/AMO øverste 4 (1,6 %) 2 (0,8 %) 6 (2,5 %) 237 (97,5 %) 243 

Sup MED SU/AMO  

3 øverste 
1 (1,8 %) 1 (1,8 %) 2 (3,5 %) 55 (96,5 %) 57 

Sup MED SU/AMO 

nederste 
0 (0 %) 4 (2,0 %) 4 (2,0 %) 199 (98,0 %) 203 

Sup MED SU/AMO 

næst øvst 
3 (1,9 %) 3 (1,9 %) 6 (3,8 %) 154 (96,3 %) 160 

Sup MED SU/AMO 

øverste 
0 (0 %) 2 (1,8 %) 2 (1,8 %) 109 (98,2 %) 111 

SupMED SU/AMO 

næst nedst 
1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (1,9 %) 106 (98,1 %) 108 

Talsperson 1 (3,1 %) 0 (0 %) 1 (3,1 %) 31 (96,9 %) 32 

Tillidsrep. 73 (1,7 %) 112 (2,7 %) 185 (4,4 %) 4.023 (95,6 %) 4.210 

Tillidssup. 33 (1,8 %) 64 (3,5 %) 97 (5,3 %) 1.751 (94,7 %) 1.849 

TR med FTR lign.  

status 
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 22 (100 %) 22 

Ingen tillidshverv 4.188 (2,4 %) 15.199 (8,9 %) 19.387 (11,3 %) 151.584 (88,5 %) 171.211 

Anm.: Nogle medlemmer fremgår flere gange i tabellen, da medlemmer kan besidde flere tillidshverv. 
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Tabel A4. Udvikling i indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse 

med tillidshverv i årene 2010-2018 

Oprindelse 
Antal med 

tillidshverv 

Andel af  

tillidsvalgte 

Andel af  

erhvervsaktive i alt 

(ekskl. elever) med 

et tillidshverv 

Erhvervsaktive 

(ekskl. elever) i 

alt (antal) 

2010  

Vestlige lande 194 1,5 % 5,6 % 3.458 

Ikke-vestlige lande 178 1,4 % 1,8 % 10.136 

Dansk oprindelse 12.458 97,1 % 7,9 % 157.953 

I alt 12.830 100,0 % 7,5 % 171.547 

2012 
 

Vestlige lande 184 1,5 % 5,5 % 3.334 

Ikke-vestlige lande 225 1,8 % 2,2 % 10.354 

Dansk oprindelse 12.028 96,7 % 8,8 % 136.596 

I alt 12.437 100,0 % 8,3 % 150.284 

2014 
 

Vestlige lande 177 1,6 % 5,3 % 3.367 

Ikke-vestlige lande 250 2,2 % 2,2 % 11.212 

Dansk oprindelse 10.692 96,2 % 8,1 % 132.587 

I alt 11.119 100,0 % 7,6 % 147.166 

2016 
 

Vestlige lande 176 1,7 % 5,1 % 3.446 

Ikke-vestlige lande 286 2,7 % 2,3 % 12.315 

Dansk oprindelse 10.088 95,6 % 7,9 % 128.371 

I alt 10.555 100,0 % 7,3 % 144.367 

2018     

Vestlige lande 158 1,6 % 4,4 % 3.576 

Ikke-vestlige lande 288 2,9 % 2,1 % 13.641 

Dansk oprindelse 9.504 95,5 % 7,4 % 127.791 

I alt 9.955 100,0 % 6,9 % 145.248 

 

 



 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 29 

FOA 20. august 2018 

Tabel A5. Indvandrere og efterkommere med tillidshverv* fordelt på afdelinger i 2018 

(andele af de tillidsvalgte i alt i de pågældende afdelinger) 

Afdeling 

Antal indvandrere 

og efterkommere 

med tillidshverv 

Andel af de tillids-

valgte, der er ind-

vandrere eller ef-

terkommere 

Antal medlemmer 

med tillidshverv i alt 

FOA 1 21 4,0 % 529 

FOA Bornholm 1 0,8 % 131 

FOA Esbjerg 5 1,9 % 267 

FOA Frederikshavn 2 1,1 % 183 

FOA Frederikssund 10 3,8 % 260 

FOA Guldborgsund 1 0,6 % 165 

FOA Herning 10 1,8 % 554 

FOA Holstebro 4 1,0 % 397 

FOA Horsens 6 1,8 % 330 

FOA Kolding 1 0,5 % 190 

FOA Køge 8 3,8 % 209 

FOA Lillebælt 4 1,6 % 245 

FOA Lolland 3 2,8 % 106 

FOA Mariagerfjord 5 3,1 % 159 

FOA Nordjylland 13 1,3 % 1.032 

FOA Nordsjælland 39 6,7 % 580 

FOA Odense 15 1,9 % 808 

FOA Randers 17 1,9 % 905 

FOA Roskilde 10 2,8 % 351 

FOA Silkeb-Skanderb 9 2,5 % 365 

FOA Sjælland 15 1,7 % 867 

FOA Skive 4 2,3 % 176 

FOA SOSU 88 9,3 % 951 

FOA Sydfyn 7 1,6 % 437 

FOA Sydsjælland 13 3,3 % 400 

FOA Sønderborg 17 7,1 % 240 

FOA Sønderjylland 12 2,9 % 421 

FOA Varde 6 2,4 % 248 

FOA Vejle 5 2,3 % 219 

FOA Vendsyssel 2 0,6 % 317 

FOA Viborg 1 0,4 % 253 

FOA Århus 25 3,5 % 717 

FOA/PMF Kbh. Syd 20 10,4 % 193 

KLS 78 33,3 % 234 
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Tabel A5. Indvandrere og efterkommere med tillidshverv* fordelt på afdelinger i 2018 

(andele af de tillidsvalgte i alt i de pågældende afdelinger) 

Afdeling 

Antal indvandrere 

og efterkommere 

med tillidshverv 

Andel af de tillids-

valgte, der er ind-

vandrere eller ef-

terkommere 

Antal medlemmer 

med tillidshverv i alt 

LFS 93 6,8 % 1.368 

PMF afdeling 1 12 7,3 % 165 

PMF afdeling 4 6 7,1 % 85 

PMF Fyn 4 1,5 % 269 

I alt 592 3,9 % 15.326 

           * Bemærk, at personer med flere tillidsposter tæller flere gange. 
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Tabel A6. Indvandrere og efterkommere fordelt på højeste gennemførte uddannelse og sektor i 2018 (an-

dele indvandrere og efterkommere i de pågældende uddannelser for hver sektor) 

  
Kost- og  

Servicesektoren 

Pædagogisk  

Sektor 

Social- og  

Sundheds- 

sektoren 

Teknik- og  

Service- 

sektoren 

FOA i alt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Grundskole 1.153 39,0 % 991 26,2 % 963 7,8 % 171 28,5 % 3.306 16,7 % 

Gymnasiel  

uddannelse 
270 9,1 % 338 8,9 % 288 2,3 % 75 12,5 % 974 4,9 % 

Erhvervsfaglig  

uddannelse 
779 26,3 % 1.216 32,1 % 9.942 80,4 % 228 38,0 % 12.242 61,7 % 

Kort videregående 

uddannelse 
152 5,1 % 150 4,0 % 285 2,3 % 43 7,2 % 634 3,2 % 

Mellemlang  

videregående  

uddannelse 

314 10,6 % 783 20,7 % 354 2,9 % 42 7,0 % 1.500 7,6 % 

Bachelor 12 0,4 % 51 1,3 % 128 1,0 % 4 0,7 % 197 1,0 % 

Lang videregående 

uddannelse 
79 2,7 % 108 2,9 % 141 1,1 % 18 3,0 % 348 1,8 % 

Forskeruddannelse 4 0,1 % 6 0,2 % 7 0,1 % 1 0,2 % 18 0,1 % 

Uoplyst 195 6,6 % 145 3,8 % 253 2,0 % 18 3,0 % 614 3,1 % 

I alt 2.958 100 % 3.788 100 % 12.361 100 % 600 100 % 19.833* 100 % 
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Tabel A7. Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse i FOA fordelt på afdelinger 

i 2018 (andele af FOAs medlemmer i alt i de pågældende afdelinger) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 

FOA i 

alt  Vestlige lande 
Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

Afdeling Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

FOA 1 97 2,2 % 296 6,6 % 393 8,8 % 4.093 91,2 % 4.488 

FOA Bornholm 30 1,6 % 53 2,9 % 83 4,6 % 1.736 95,4 % 1.819 

FOA Esbjerg 120 2,2 % 247 4,5 % 367 6,6 % 5.164 93,3 % 5.537 

FOA Frederikshavn 57 1,9 % 52 1,8 % 109 3,7 % 2.816 96,3 % 2.925 

FOA Frederikssund 54 2,0 % 222 8,2 % 276 10,2 % 2.417 89,8 % 2.693 

FOA Guldborgsund 44 1,8 % 94 3,8 % 138 5,6 % 2.335 94,4 % 2.473 

FOA Herning 107 2,0 % 289 5,4 % 396 7,4 % 4.956 92,6 % 5.352 

FOA Holstebro 55 1,6 % 132 3,8 % 187 5,4 % 3.293 94,6 % 3.480 

FOA Horsens 72 1,9 % 187 4,9 % 259 6,8 % 3.544 93,2 % 3.803 

FOA Kolding 48 1,8 % 162 6,0 % 210 7,7 % 2.510 92,3 % 2.720 

FOA Køge 50 1,8 % 162 6,0 % 212 7,8 % 2.498 92,2 % 2.710 

FOA Lillebælt 50 1,8 % 148 5,3 % 198 7,1 % 2.587 92,9 % 2.785 

FOA Lolland 28 1,5 % 77 4,1 % 105 5,7 % 1.752 94,3 % 1.857 

FOA Mariagerfjord 28 1,7 % 52 3,2 % 80 4,9 % 1.559 95,1 % 1.639 

FOA Nordjylland 268 1,9 % 530 3,7 % 798 5,6 % 13.542 94,4 % 14.340 

FOA Nordsjælland 215 3,2 % 1.104 16,6 % 1.319 19,9 % 5.254 79,2 % 6.633 

FOA Odense 167 1,8 % 519 5,6 % 686 7,4 % 8.646 92,6 % 9.333 

FOA Randers 120 1,5 % 301 3,9 % 421 5,4 % 7.326 94,5 % 7.749 

FOA Roskilde 110 2,5 % 404 9,1 % 514 11,6 % 3.929 88,4 % 4.446 

FOA Silkeb-Skanderb 88 2,1 % 182 4,4 % 270 6,5 % 3.890 93,5 % 4.160 

FOA Sjælland 142 1,5 % 485 5,1 % 627 6,6 % 8.816 93,4 % 9.443 

FOA Skive 30 1,5 % 65 3,2 % 95 4,7 % 1.910 95,3 % 2.005 

FOA SOSU 645 3,7 % 3.608 20,9 % 4.253 24,7 % 12.903 74,9 % 17.237 

FOA Sydfyn 84 1,8 % 171 3,6 % 255 5,3 % 4.512 94,7 % 4.767 

FOA Sydsjælland 99 2,0 % 261 5,2 % 360 7,2 % 4.663 92,8 % 5.023 

FOA Sønderborg 120 4,4 % 143 5,3 % 263 9,7 % 2.421 89,3 % 2.710 

FOA Sønderjylland 207 4,4 % 175 3,7 % 382 8,1 % 4.257 90,8 % 4.688 

FOA Varde 54 2,2 % 80 3,3 % 134 5,6 % 2.272 94,3 % 2.410 

FOA Vejle 78 2,5 % 191 6,0 % 269 8,5 % 2.896 91,5 % 3.166 

FOA Vendsyssel 59 1,4 % 94 2,2 % 153 3,5 % 4.158 96,5 % 4.311 

FOA Viborg 52 1,4 % 121 3,3 % 173 4,8 % 3.467 95,2 % 3.640 

FOA Århus 281 2,9 % 1.177 12,0 % 1.458 14,9 % 8.313 85,1 % 9.771 

FOA/PMF Kbh. Syd 16 1,4 % 165 14,5 % 181 15,9 % 959 84,1 % 1.140 

KLS 185 4,4 % 1.881 44,6 % 2.066 49,0 % 2.141 50,8 % 4.214 
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Tabel A7. Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse i FOA fordelt på afdelinger 

i 2018 (andele af FOAs medlemmer i alt i de pågældende afdelinger) 

  Indvandrere og efterkommere 
Dansk  

oprindelse 

FOA i 

alt  Vestlige lande 
Ikke-vestlige 

lande 
I alt 

Afdeling Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

LFS 403 3,3 % 1.250 10,4 % 1.653 13,7 % 10.419 86,3 % 12.075 

PMF afdeling 1 34 2,9 % 168 14,3 % 202 17,2 % 973 82,8 % 1.175 

PMF afdeling 4 16 2,3 % 175 25,1 % 191 27,4 % 506 72,6 % 697 

PMF Fyn 33 1,9 % 64 3,7 % 97 5,5 % 1.655 94,5 % 1.752 

I alt 4.346 2,4 % 15.487 8,5 % 19.833 10,9 % 161.088 88,9 % 181.166 
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Tabel A8. Udviklingen blandt indvandrere og efterkommere fordelt på afdelinger i årene 2012-2018 

(andele af FOAs medlemmer i alt i de pågældende afdelinger) 

  2012 2014 2016 2018 Udvikling i 

pct.  

2012-2018 
Afdeling Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

FOA 1 346 7,6 % 347 7,6 % 371 8,2 % 393 8,8 % 13,6 % 

FOA Bornholm 61 3,0 % 64 3,3 % 73 3,9 % 83 4,6 % 36,1 % 

FOA Esbjerg 293 4,9 % 324 5,6 % 352 6,3 % 367 6,6 % 25,3 % 

FOA Frederikshavn 106 3,3 % 115 3,6 % 112 3,6 % 109 3,7 % 2,8 % 

FOA Frederikssund 218 7,6 % 246 8,7 % 266 9,6 % 276 10,2 % 26,6 % 

FOA Guldborgsund 130 5,0 % 127 4,9 % 130 5,2 % 138 5,6 % 6,2 % 

FOA Herning 322 6,0 % 353 6,2 % 401 7,3 % 396 7,4 % 23,0 % 

FOA Holstebro 145 3,7 % 154 4,1 % 152 4,3 % 187 5,4 % 29,0 % 

FOA Horsens 234 5,0 % 252 5,9 % 268 6,6 % 259 6,8 % 10,7 % 

FOA Kolding 172 5,8 % 181 6,4 % 185 6,8 % 210 7,7 % 22,1 % 

FOA Køge 179 6,0 % 192 6,7 % 207 7,6 % 212 7,8 % 18,4 % 

FOA Lillebælt 148 5,2 % 174 6,2 % 175 6,5 % 198 7,1 % 33,8 % 

FOA Lolland 80 3,9 % 98 4,9 % 107 5,6 % 105 5,7 % 31,3 % 

FOA Mariagerfjord 55 3,0 % 60 3,4 % 77 4,5 % 80 4,9 % 45,5 % 

FOA Nordjylland* 687 4,5 % 746 4,9 % 767 5,3 % 798 5,6 % 16,2 % 

FOA Nordsjælland 837 13,0 % 1.031 16,0 % 1.195 18,2 % 1.319 19,9 % 57,6 % 

FOA Odense 618 5,8 % 659 6,5 % 667 7,0 % 686 7,4 % 11,0 % 

FOA Randers 364 4,3 % 367 4,4 % 400 5,0 % 421 5,4 % 15,7 % 

FOA Roskilde 368 8,0 % 395 9,0 % 445 10,2 % 514 11,6 % 39,7 % 

FOA Silkeb- 

Skanderb 
219 4,8 % 255 5,8 % 251 5,9 % 270 6,5 % 23,3 % 

FOA Sjælland** 497 5,0 % 519 5,3 % 601 6,2 % 627 6,6 % 26,2 % 

FOA Skive 77 3,9 % 72 3,6 % 73 3,7 % 95 4,7 % 23,4 % 

FOA SOSU 3.049 18,0 % 3.383 20,0 % 3.900 22,6 % 4.253 24,7 % 39,5 % 

FOA Sydfyn 209 4,0 % 241 4,8 % 251 5,3 % 255 5,3 % 22,0 % 

FOA Sydsjælland 299 5,3 % 326 5,9 % 330 6,4 % 360 7,2 % 20,4 % 

FOA Sønderborg 223 7,5 % 233 8,1 % 250 9,0 % 263 9,7 % 17,9 % 

FOA Sønderjylland 336 6,2 % 337 6,5 % 361 7,5 % 382 8,1 % 13,7 % 

FOA Varde 101 3,9 % 131 5,1 % 128 5,2 % 134 5,6 % 32,7 % 

FOA Vejle 227 6,6 % 242 7,2 % 267 8,2 % 269 8,5 % 18,5 % 

FOA Vendsyssel 127 2,8 % 141 3,0 % 146 3,3 % 153 3,5 % 20,5 % 

FOA Viborg 134 3,5 % 144 3,8 % 149 4,0 % 173 4,8 % 29,1 % 

FOA Århus 1.255 11,9 % 1.360 13,1 % 1.429 14,2 % 1.458 14,9 % 16,2 % 

FOA/PMF Kbh. Syd 184 15,7 % 189 16,2 % 186 16,4 % 181 15,9 % -1,6 % 

KLS 2.232 44,1 % 2.152 45,9 % 2.058 47,3 % 2.066 49,0 % -7,4 % 
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Tabel A8. Udviklingen blandt indvandrere og efterkommere fordelt på afdelinger i årene 2012-2018 

(andele af FOAs medlemmer i alt i de pågældende afdelinger) 

  2012 2014 2016 2018 Udvikling i 

pct.  

2012-2018 
Afdeling Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

LFS 1.315 12,6 % 1.391 12,8 % 1.503 13,4 % 1.653 13,7 % 25,7 % 

PMF afdeling 1 205 16,9 % 202 16,9 % 201 17,2 % 202 17,2 % -1,5 % 

PMF afdeling 4 221 26,3 % 210 26,0 % 215 28,4 % 191 27,4 % -13,6 % 

PMF Fyn 80 4,4 % 75 4,2 % 88 5,0 % 97 5,5 % 21,3 % 

I alt 16.353 8,5 % 17.488 9,3 % 18.737 10,2 % 19.833 10,9 %  21,3 % 

* FOA Nordjylland blev oprettet d. 1. april 2017 og udgør de tidligere afdelinger FOA Aalborg og FOA Thisted-Morsø. Antal indvan-

drere og efterkommere i denne afdeling fra før 2018 er således fra de to tidligere afdelinger. 

** FOA Sjælland blev oprettet d. 1. januar 2016 og udgør de tidligere afdelinger FOA Holbæk, FOA Midtsjælland og FOA Nordvest-

sjælland. Antal indvandrere og efterkommere i denne afdeling fra før 2016 er således fra de tre tidligere afdelinger. 
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Tabel A9. Indvandrere og efterkommere fordelt på sektorer i de forskellige afdelinger i 2018 (antal ind-

vandrere og efterkommere i sektorerne i de pågældende afdelinger) 

Afdeling 
Kost- og  

Servicesektoren 

Pædagogisk 

Sektor 

Social- og  

Sundhedssektoren 

Teknik- og  

Servicesektoren 

Indvandrere 

og efterkom-

mere i alt 

FOA 1 20 0 92 280 393 

FOA Bornholm 4 9 68 2 83 

FOA Esbjerg 16 53 290 7 367 

FOA Frederikshavn 6 11 91 1 109 

FOA Frederikssund 13 60 199 3 276 

FOA Guldborgsund 6 12 112 6 138 

FOA Herning 5 59 327 5 396 

FOA Holstebro 13 20 151 1 187 

FOA Horsens 15 47 192 4 259 

FOA Kolding 10 42 157 1 210 

FOA Køge 18 52 136 4 212 

FOA Lillebælt 7 15 170 6 198 

FOA Lolland 2 11 90 2 105 

FOA Mariagerfjord 6 15 58 1 80 

FOA Nordjylland 34 115 625 19 798 

FOA Nordsjælland 384 160 735 20 1319 

FOA Odense 39 30 577 33 686 

FOA Randers 16 52 345 5 421 

FOA Roskilde 37 102 365 9 514 

FOA Silkeb- 

Skanderb 
6 51 202 5 270 

FOA Sjælland 28 103 482 11 627 

FOA Skive 4 12 76 3 95 

FOA SOSU 5 11 4.202 0 4253 

FOA Sydfyn 4 10 232 7 255 

FOA Sydsjælland 16 45 287 8 360 

FOA Sønderborg 12 45 195 6 263 

FOA Sønderjylland 10 43 311 14 382 

FOA Varde 2 14 115 2 134 

FOA Vejle 16 29 219 5 269 

FOA Vendsyssel 11 15 123 3 153 

FOA Viborg 11 20 141 1 173 

FOA Århus 121 209 996 122 1458 

FOA/PMF Kbh. Syd 0 180 0 0 181 

KLS 2.060 0 0 3 2066 
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Tabel A9. Indvandrere og efterkommere fordelt på sektorer i de forskellige afdelinger i 2018 (antal ind-

vandrere og efterkommere i sektorerne i de pågældende afdelinger) 

Afdeling 
Kost- og  

Servicesektoren 

Pædagogisk 

Sektor 

Social- og  

Sundhedssektoren 

Teknik- og  

Servicesektoren 

Indvandrere 

og efterkom-

mere i alt 

LFS 0 1.648 0 1 1653 

PMF afdeling 1 0 202 0 0 202 

PMF afdeling 4 1 189 0 0 191 

PMF Fyn 0 97 0 0 97 

I alt 2.958 3.788 12.361 600 19.833* 

* 126 medlemmer er uden sektor og indgår derfor ikke under en specifik sektor, men kun i alt. 
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Metode 

Data 

Data for undersøgelsen er baseret på en samkøring mellem FOAs medlemsregister fra juni 2018 og re-

gisteroplysninger fra Danmarks Statistik.  

Derudover er der anvendt data fra tidligere samkøringer (fra 2008 og frem) til historiske sammenlig-

ninger.  

Målgruppen 

Alle FOAs medlemmer indgår i undersøgelsen. Pr. 21. juni 2018 havde FOA 181.166 medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


