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Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere
Blandt 25-64-årige indvandrere fra Syrien er beskæftigelsesfrekvensen steget fra
12,2 pct. i 2015 til 43,2 pct. i 2019. Stigningen kommer efter et fald i de syriske indvandreres beskæftigelsesfrekvens fra 29,1 pct. til 12,2 pct. fra 2010 til 2015, hvilket
skal ses i sammenhæng med, at der i samme periode kom mange syriske flygtninge
til Danmark. Den efterfølgende stigning skal ses i lyset af, at beskæftigelsen blandt
flygtninge er påvirket af, hvor lang tid de har opholdt sig i Danmark, og hvor mange
der kommer til landet.
Beskæftigelsesfrekvens for 25-64 årige fordelt er oprindelsesland. Ultimo november
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Anm: Irak, Tyrkiet og Syrien er de tre lande som flest 25-64-årige ikke-vestlige indvandrere har oprindelse i ultimo november
2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ras206.

Beskæftigelsen er også steget blandt tyrkere og irakere
Blandt 25-64-årige tyrkiske indvandrere er beskæftigelsesfrekvensen steget fra 53,0
pct. i 2010 til 57,8 pct. i 2019. Beskæftigelsen er generelt lavere blandt irakiske
indvandrere, men også i denne gruppe er beskæftigelsen steget fra 34,5 pct. til 44,8
pct. i samme periode. Mange irakiske indvandrere er kommet til landet som flygtninge, mens mange tyrkiske indvandrere er kommet til landet som familiesammenførte. Det er bl.a. i den sammenhæng, at forskellen mellem de to grupper skal
ses. Indvandrere fra Tyrkiet, Syrien og Irak udgør de tre største grupper af ikkevestlige indvandrere i alderen 25-64 år i 2019.
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Højest beskæftigelse hos personer med dansk oprindelse
Fra 2010 til 2019 er beskæftigelsen steget fra 77,3 pct. til 81,0 pct. blandt 25-64årige personer med dansk oprindelse. Selvom forskellen er blevet indsnævret i de
senere år, er beskæftigelsen blandt personer med dansk oprindelse i alle årene
markant højere end blandt indvandrere fra hhv. Irak, Syrien og Tyrkiet. I 2019 var
forskellen mellem personer med dansk oprindelse og tyrkiske indvandrere 23,3
procentpoint, mens forskellen til irakiske og syriske indvandrere var hhv. 36,2 og
37,8 procentpoint.

12,3 pct. af beskæftigede syrere arbejder som selvstændige
Beskæftigede indvandrere fra ikke-vestlige lande arbejder i højere grad som selvstændige end personer med dansk oprindelse. Blandt alle 25-64-årige beskæftigede
syrere arbejdede 12,3 pct. som selvstændige i 2019. Til sammenligning arbejdede
5,9 pct. af beskæftigede personer med dansk oprindelse som selvstændige.
Selvstændiges andel af 25-64-årige beskæftigede. Ultimo november 2019
14

Pct.

12
10
8
6
4

2
0
Dansk
oprindelse

Indvandrere fra
ikke-vestlige lande

Indvandrere fra
Tyrkiet

Indvandrere fra
Irak

Indvandrere fra
Syrien

Anm: Irak, Tyrkiet og Syrien er de tre lande som flest 25-64-årige ikke-vestlige indvandrere har oprindelse i ultimo november
2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ras308.

Mange tyrkere og irakere arbejder også som selvstændige
Blandt beskæftigede indvandrere fra Tyrkiet og Irak er der også en relativt stor
andel, der arbejder som selvstændige, når man sammenligner med personer med
dansk oprindelse. Blandt tyrkiske indvandrere arbejder 12,8 pct. af de beskæftigede
som selvstændige, mens det gør sig gældende for 13,9 pct. af indvandrere fra Irak.
Selvstændige ikke-vestlige indvandrere arbejder inden for bestemte brancher
I bestemte brancher udgør ikke-vestlige indvandrere store andele af de selvstændige. Blandt enkeltbrancher med flere end 1.000 selvstændige er 73,3 pct. af de
selvstændige inden for branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. ikke-vestlige
indvandrere. I branchen restauranter er 46,6 pct. af de selvstændige indvandrere
fra ikke-vestlige lande. Samme billede ses i brancherne taxikørsel og aktiviteter
vedrørende fysisk velvære, hvor hhv. 45,2 pct. og 38,4 pct. af alle selvstændige er
ikke-vestlige indvandrere.
Mere information: Se flere tal fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) på
www.dst.dk/stattabel/219 eller på www.statistikbanken.dk/04. Se også emnesiden.
Kilder og metoder: Opgørelserne er foretaget ultimo november på baggrund den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2020 udkommer i uge 44 i 2021.
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