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Integration i krisetid 
 

Krisen stopper ikke-vestlige 
indvandreres jobfremgang 
 

Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i ledighedskøen i coronakrisens før-

ste fase. De seneste års fremgang på arbejdsmarkedet har ellers betydet, at flere personer med 

ikke-vestlig baggrund har fået foden ind på arbejdsmarkedet. Fra tidligere kriser ved man, at 

tilbagegang på arbejdsmarkedet især rammer personer med udenlandsk baggrund. 

af senioranalytiker Emilie Agner Damm 

og stud. polit. Freja Englund 30. april 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• I coronakrisens første fase har over 85.000 personer meldt sig ledige - heraf 12.000 per-
soner med ikke-vestlig baggrund. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er dermed 
overrepræsenteret i gruppen af nyledige i forhold til arbejdsmarkedet generelt. 
 

• Gennem de senere år har flere personer med ikke-vestlig baggrund fået foden inden for 
på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere er steget med seks procentpoint fra 2015 til 2018. 
 

• Målrettede indsatser til de ledige personer kan sikre, at konsekvenserne af coronakrisen 
bliver så kortvarige som muligt. Det er godt både for samfundet og for den enkelte. 
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Ikke-vestlige indvandrere rammes dobbelt så hårdt af coronakrisen 

Fra tidligere kriser ved man, at ikke-vestlige indvandrere sammen med unge og ufaglærte er blandt de 

grupper, der rammes hårdest af tilbagegang på arbejdsmarkedet. Under finanskrisen faldt beskæftigel-

sesfrekvensen markant for personer med ikke-vestlig baggrund, og først i 2018 var gruppens beskæfti-

gelsesfrekvens på før-krise-niveau. Det fremgår af Figur 1.  

 

Figur 1. Beskæftigelsesfrekvens for 20-64-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 

 

Anm: Beskæftigelse er opgjort pr. november 2018. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats 

 

Ifølge Beskæftigelsesministeriet har godt 85.000 personer meldt sig ledige i perioden fra 9. marts til 19. 

april. Coronakrisen har dermed allerede haft store konsekvenser for det danske arbejdsmarked. I denne 

analyse undersøges det, hvem coronakrisens første fase især har ramt.  

 

Figur 2 viser herkomstfordelingen af beskæftigede og personer, som har meldt sig ledige i perioden fra 

9. marts til 19. april. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den samlede beskæf-

tigelse. Samtidig udgør gruppen 14,4 pct. af de nyledige i perioden. Personer med ikke-vestlig baggrund 

udgør dermed en næsten dobbelt så stor andel af de personer, der har meldt sig ledige under coronak-

risen, som af den samlede beskæftigelse. 
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Figur 2. Herkomstfordeling af beskæftigede og nyledige 

 

Anm: Beskæftigelse er opgjort pr. november 2018. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats 

 

Overordnet har mere end 85.000 personer meldt sig ledige, siden regeringen lukkede Danmark ned. Det 

svarer til ca. 3 pct. af beskæftigelsen. Det fordeler sig dog ikke ligeligt på danskere og personer med 

udenlandsk baggrund. 

 

Selvom der antalsmæssigt er flest personer med dansk oprindelse, som har meldt sig ledige, er der re-

lativt flest personer med ikke-vestlig baggrund, som har meldt sig ledige. Det fremgår af Tabel 1.  

 

Tabel 1. Nyledige i perioden 9. marts – 19. april 2020 
 Antal personer Andel af beskæftigelse (pct.) 

Dansk oprindelse              65.892  2,6 

Vestlige indvandrere og efterkommere                7.244  4,7 

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere              12.303  5,7 

I alt              85.439  3,0 

Anm: Beskæftigelse er opgjort pr. november 2018. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats 

 

Figur 3 viser merledigheden for herkomstgrupper ift. det samlede gennemsnit. Mens personer af dansk 

oprindelse hidtil er blevet ramt lidt mildere af ledighed end gennemsnittet, er indvandrere og efterkom-

mere af både vestlig og ikke-vestlig baggrund ramt hårdere.  
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Figur 3. Merledighed ift. gennemsnittet 

 

Anm: Beskæftigelse er opgjort pr. november 2018. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats 

 

Ufaglærte er også hårdt ramt i coronakrisens første fase 

En af forklaringerne på, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere rammes hårdt af tilbagegang på 

arbejdsmarkedet er, at de typisk har en kortere uddannelsesbaggrund end gennemsnittet.  

 

Tabel 2 viser, at også ufaglærte er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt i coronakrisens første fase. Fak-

tisk har 41 pct. af de nytilmeldte ledige ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dermed er 

ufaglærte også overrepræsenterede blandt de nyledige ift. på arbejdsmarkedet generelt. Mens antallet 

af nyledige samlet svarer til 3 pct. af beskæftigelsen, svarer det blandt personer med ikke-vestlig bag-

grund til 4 pct. Det er en mertilgang til ledighed på 1,06 procenpoint.  

 

Tabel 2. Nyledighed siden 9. marts fordelt på uddannelse 

 Antal nyledige 9. marts-19. april Nyledige i pct. af beskæftigelse 
Merledighed ift. gennemsnit 

(procentpoint) 

Ufaglærte 34.869 4,0 1,06 

Faglærte 29.566 3,2 0,20 

KVU 4.015 2,4 -0,51 

MVU 8.344 1,7 -1,21 

LVU 6.022 1,6 -1,35 

I alt 85.439 3,0 0,00 

Anm: Beskæftigelse er opgjort pr. november 2018. Bachelorer er ikke vist, men indgår i totalen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats 

 

Det kræver indsatser at sikre, at vi ikke taber flere års fremgang 

I denne analyse har vi vist, at personer med ikke-vestlig baggrund er blevet hårdt ramt af ledighed i 

coronakrisens første fase. Fra finanskrisen ramte Danmark, gik der ti år før ikke-vestlige indvandrere og 

efterkommere havde en beskæftigelsesfrekvens på før-kriseniveau. Det er et problem både for samfun-

det og for den enkelte, at mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har en svag tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Derfor har det været positivt, at der igennem de seneste år har været en stigende 
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beskæftigelsesfrekvens for denne gruppe. Som samfund skal vi sørge for, at coronakrisen ikke får lige så 

langvarige konsekvenser for personer med ikke-vestlig baggrund og andre grupper med en løs tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet, som finanskrisen havde. 

 

Det kan vi gøre ad to veje: 

 

1) Vi skal sørge for, at økonomien genoprettes hurtigt, når sundhedskrisen er overstået. 

2) Vi skal investere i målrettede indsatser til de personer, der har mistet jobbet.  

 

Fremgang på arbejdsmarkedet kræver, at der kommer gang i økonomien igen. Her er der flere steder at 

tage fat. For det første kan vi fremrykke nogle af de investeringer, som kan gennemføres inden for en 

overskuelig tidshorisont. Der ligger f.eks. byggeklar projekter for mere end 18 mia. kr. i Landsbyggefon-

den. Det vil betyde, at der skabes aktivitet i økonomien. Et andet sted at kigge hen, når det gælder at 

fremrykke investeringer, er den grønne omstilling. Bl.a. vil man relativt hurtigt kunne investere i ladein-

frastruktur til elbiler og i grøn forskning og innovation. 

 

Et andet redskab til at få gang i økonomien er at øge efterspørgslen. Typisk ser man under lavkonjunktur, 

at forbrugerne holder mere på pengene, selvom der faktisk er behov for det stik modsatte. Derfor vil det 

være en god idé at stimulere forbruget, f.eks. ved at udbetale de indefrosne feriemidler gennem statslig 

mellemfinansiering.  

 

Sideløbende med at stimulere aktiviteten i økonomien skal vi investere i de mennesker, som har mistet 

deres job. Ved at investere i de ledige ruster vi dem bedre til at kunne træde tilbage ind på arbejdsmar-

kedet, når der igen er fremgang. 

 

Mange af de ikke-vestlige indvandrere har en relativt kort uddannelsesbaggrund. Derfor er uddannel-

sesindsatser et godt sted at starte, når det handler om at investere i de ledige. Vi ved nemlig, at uddan-

nelse er én af de allervigtigste faktorer for at komme godt og hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.  

 

 


