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COVID-19: Beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

I figuren nedenfor sammenlignes udviklingen i flygtninge og familiesammenførte til flygtninges lønmodta-
gerbeskæftigelse i 2020 – hvor beskæftigelsesindsatsen var påvirket af udbruddet af COVID-19 – med den 
tilsvarende udvikling i 2019. Figurerne viser andelen af 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge, der er i bruttomålgruppen for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere integrations-
programmet), der er i lønmodtagerbeskæftigelse for året, hvor de har været i Danmark i hhv. to og fem år. 
Det bemærkes, at der ikke tages højde for forskelle i sammensætningen af grupperne, fx i forhold til ind-
vandringsalder, oprindelse, medbragte kvalifikationer mv.  

Figur: Andelen af 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af selvforsørgel-
ses- og hjemrejseprogrammet, der er i lønmodtagerbeskæftigelse med hhv. 2 og 5 års ophold fordelt på køn og 
året for hhv. 2 og 5 års ophold, pct. 

 
Anm.: I parentes er angivet antal personer i populationen for januar. 
Anm.: I opgørelsen indgår 25-49-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ved indvandring til Danmark var over 18 år. Personer i 
ustøttet beskæftigelse er ikke inkluderet i opgørelsen. 
Anm.: Opholdtid er opgjort efter året for cpr-registrering i Danmark. Eksempelvis er personer, der havde to års ophold i Danmark i 2020, cpr-
registreret i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.  
Kilde: www.jobindsats.dk 

Særligt lønmodtagerbeskæftigelsen blandt mandlige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge faldt 
efter nedlukningen i marts 2020, mens kvindernes beskæftigelse har ligget på et relativt stabilt niveau gen-
nem hele 2020. Når der tages højde for opholdstid, er kvindernes beskæftigelse i 2020 nogenlunde på 
samme niveau som i 2019.  
 
Lønmodtagerbeskæftigelsen for mænd med to års ophold i 2020 var i starten af året i en positiv udvikling. 
Efter et fald efter nedlukningen i marts 2020 er beskæftigelsen ved udgangen af 2020 tæt på at være på 
højde med beskæftigelsen i 2019 for mænd med to års ophold. På trods af nedlukningen i forbindelse med 
COVID-19 er beskæftigelsen blandt mandlige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med to års op-
hold i 2020 steget 11 pct. point fra januar til december.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2 års ophold
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For kvinder med to års ophold i 2020 er andelen i beskæftigelse højere gennem hele året sammenlignet 
med beskæftigelsen i 2019 for kvinder, der i 2019 havde været i Danmark i to år.  
 
Blandt mænd med fem års ophold i 2020 var lønmodtagerbeskæftigelsen på et højere niveau under COVID-
19 sammenlignet med beskæftigelsen i 2019.  
 
De kvindelige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der havde fem års ophold i 2020, oplevede et 
lille fald i beskæftigelsen efter nedlukningen i marts 2020. Ved udgangen af året er andelen i beskæftigelse 
nogenlunde på samme niveau som beskæftigelsen i 2019 for kvinder med fem års ophold i 2019. 


