14 ARBEJDSMARKED

11 BESKÆFTIGELSESFREKVENS
meget ung befolkningsgruppe, er det misvisende
at sammenligne deres beskæftigelse og andelen af
selvstændige med andre grupper.

BESKÆFTIGELSESFREKVENS
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Der er store forskelle på de enkelte nationaliteters
tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom der i nogle
tilfælde er væsentligt større forskel på kønnenes
tilknytning end blandt mennesker af dansk herkomst.
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Indvandrernes lavere beskæftigelsesandel skyldes
ikke kun, at flere er uden for arbejdsstyrken, fx hjemmegående kvinder. Indvandrere er også hårdere
ramt af arbejdsløshed end personer af dansk
herkomst - siden årtusindeskiftet har gruppen haft
omkring dobbelt så stor andel arbejdsløse. Særlig
ikke-vestlige indvandrere er hårdt ramt, mens de
vestlige indvandreres arbejdsløshed ikke er meget
højere end blandt personer af dansk herkomst.
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STØRRE ARBEJDSLØSHED BLANDT INDVANDRERE
I 1990’erne var der endnu større forskelle på
arbejdsløsheden blandt indvandrere og personer af
dansk herkomst. I en årrække var mere end hver
fjerde indvandrer i arbejdsstyrken ledig.
FLERE IKKE-VESTLIGE SELVSTÆNDIGE
Hvor tilværelsen som selvstændig har tiltrukket
langt færre af dansk herkomst i perioden, har
udviklingen for særligt ikke-vestlige indvandrere
været mere omskiftelig. I starten af 1980’erne var
kun få selvstændige, mens andelen eksploderede i
1990’erne. Det kan hænge sammen med den høje
arbejdsløshed blandt indvandrere i perioden, men
også med, hvilke nationaliteter der er kommet til
landet i forskellige perioder.
Der har i hele perioden været store både nationale
og kønsmæssige forskelle på, hvor mange der
bliver selvstændige. I dag vælger dobbelt så mange
mænd som kvinder af dansk herkomst en tilværelse
som selvstændig. For de fleste nationaliteters
vedkommende er langt flere af mændene end
kvinderne selvstændige, men nogle asiatiske lande
adskiller sig fra det mønster.

12. Andel selvstændige af de beskæftigede
ANDEL SELVSTÆNDIGE AF DE BESKÆFTIGEDE
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Blandt mændene ligger tyrkiske og irakiske mænd
i top med mere end hver femte beskæftigede, der
arbejder som selvstændig. I den anden ende af
spektret er færre end 4 procent fra Philippinerne og
Somalia selvstændige.

FÆRRE UNGE ORGANISERER SIG
Danske lønmodtagere bliver i meget høj grad
repræsenteret af organisationer i forhandlinger
om løn og arbejdsvilkår. Forsikrings- og organisationsgraden viser hhv. antallet af arbejdsløshedsforsikrede og antallet af medlemmer af fag-
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