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OPBYGNING 

Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om ind-
vandrere og efterkommere i Danmark1. 

Notatet omfatter tre afsnit, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet – 
befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse.  

Første afsnit beskriver befolkningstallene, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling 
på herkomst, oprindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkom-
mere.  

Andet afsnit omhandler indvandrere og efterkommeres uddannelse.  

Tredje afsnit indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere.  

Herudover omfatter notatet et temaafsnit om ældre indvandrere. 

Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer 
ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets 
tabeller og figurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
 Redaktionen er afsluttet den 14. august 2014. 
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1 BEFOLKNINGSTAL 

1.1 Indvandrere og efterkommere i Danmark 

Pr. 1. januar 2014 var der i alt 626.070 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 
11,1 pct. af den samlede befolkning, jf. figur 1.1. 

Figur 1.1: Danmarks befolkning fordelt på herkomst, pr. 1. januar 2014, pct. 

 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 

 

7,2 pct. af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindel-
se, mens 3,9 pct. af befolkningen er indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, jf. 
tabel 1.1.  

Tabel 1.1: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 

2014, pct. og antal 

 Personer Andel af hele befolkningen 

Ikke-vestlig oprindelse   

Indvandrere 276.230 4,9 % 

Efterkommere 128.027 2,3 % 

I alt 404.257 7,2 % 

Vestlig oprindelse   

Indvandrere 199.829 3,6 % 

Efterkommere 21.984 0,4 % 

I alt 221.813 3,9 % 

Alle indvandrere og  

efterkommere 626.070 11,1 % 

Dansk oprindelse 5.001.165 88,9 % 

Hele befolkningen 5.627.235 100,0 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 
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1.2 Oprindelsesland 

Godt 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere, der er bosat i Danmark, har oprindelse i 16 
lande, jf. tabel 1.2. 

Personer med tyrkisk oprindelse udgør den største gruppe. Cirka hver tiende indvandrer og 
efterkommer tilhører denne gruppe. De tre næststørste grupper udgøres af personer, som 
stammer fra Polen (5,8 pct.), Tyskland (5,1 pct.) og Irak (4,9 pct.). 

Tabel 1.2: Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 

2014, pct. og antal 

 Indvandrere Efterkommere I alt  

Andel af alle ind-
vandrere og efter-

kommere i Dan-
mark 

Tyrkiet 32.364 28.877 61.241 9,8 % 

Polen 32.017 4.501 36.518 5,8 % 

Tyskland 28.738 3.150 31.888 5,1 % 

Irak 21.112 9.381 30.493 4,9 % 

Libanon 12.204 12.957 25.161 4,0 % 

Pakistan 12.898 9.955 22.853 3,7 % 

Bosnien-Hercegovina 17.344 5.200 22.544 3,6 % 

Somalia 10.704 7.941 18.645 3,0 % 

Iran 14.083 3.575 17.658 2,8 % 

Rumænien 15.686 1.154 16.840 2,7 % 

Norge 14.930 1.481 16.411 2,6 % 

Afghanistan 12.106 3.748 15.854 2,5 % 

Jugoslavien (eks.) 9.822 5.955 15.777 2,5 % 

Sverige 13.186 2.014 15.200 2,4 % 

Vietnam 9.114 5.555 14.669 2,3 % 

Storbritannien 12.778 1.385 14.163 2,3 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 

1.3 Vandringer 

Som det fremgår af tabel 1.3, forlod omkring 30.000 indvandrere og efterkommere Danmark i 
2013. I samme år er der indrejst godt 59.000 indvandrere og efterkommere til landet.  

Dermed er nettovandringen knap 29.000 for indvandrere og efterkommere i 2013. Efterkom-
mere med vestlig baggrund er den eneste gruppe, hvor flere personer er udvandret end ind-
vandret. 
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Tabel 1.3: Vandringer fordelt på oprindelse og herkomst, 2013, antal  

 
Indvandring Udvandring Nettoindvandring 

Ikke-vestlig oprindelse    

Indvandrere 22.270 8.903 13.367 

Efterkommere 1.728 1.501 227 

I alt 23.998 10.404 13.594 

Vestlig oprindelse    

Indvandrere 34.953 19.220 15.733 

Efterkommere 354 721 -367 

I alt 35.307 19.941 15.366 

Alle indvandrere og  

efterkommere 59.305 30.345 28.960 

Dansk oprindelse 18.954 18.049 905 

Hele befolkningen 78.259 48.394 29.865 

Note 1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. 

Note 2: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler 
og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighe-
derne.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 

 

Figur 1.2 viser udviklingen i nettoindvandringen fordelt på oprindelse. Fra 2004 til 2008 var 
nettoindvandringen af personer med vestlig oprindelse stigende. Nettoindvandringen for ind-
vandrere og efterkommere med ikke–vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse, var 
fra 2004 til 2006 uændret, hvorefter den steg.  

Mellem 2008 og 2012 er nettoindvandringen først faldet og senere stagneret for personer med 
ikke-vestlig oprindelse. Fra 2012 er nettoindvandringen for personer med ikke-vestlig oprindel-
se igen steget. For personer med vestlig oprindelse er nettoindvandringen siden 2008 først 
faldet, senere stagneret og siden 2012 steget. Nettoindvandringen for personer med dansk 
oprindelse steg fra 2008 til 2009 og er herefter faldet frem til 2011 og stort set stagneret si-
den. 

Figur 1.2: Nettoindvandring fordelt på oprindelse, 2004-2013, antal 

 

Note: Bemærk, at der en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er dødsfald og 
fødsler, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 
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Figur 1.3 og 1.4 viser indvandring og nettovandring i 2008 og 2013 blandt de ti lande med 
flest indvandrede med hhv. ikke-vestlig oprindelse og vestlig oprindelse i 2013.  

Syriske indvandrere og efterkommere havde både den højeste indvandring og nettoindvan-
dring blandt ikke-vestlige lande i 2013. Det er også den gruppe, hvor indvandringen og netto-
indvandringen er steget mest i forhold til 2008.  

Figur 1.3: De ti største ikke-vestlige indvandringslande fordelt på vandringstype, 

2008 og 2013, antal 

 
Note: 10 oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2013, er inkluderet i figuren. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 

 

Grupperne med rumænsk og polsk baggrund havde den højeste indvandring og nettoindvan-
dring blandt vestlige lande i 2013. Mens indvandringen og nettoindvandringen fra Polen er fal-
det i forhold til 2008, er indvandringen og nettoindvandringen fra Rumænien steget. 

Figur 1.4: De ti største vestlige indvandringslande, fordelt på vandringstype, 2008 og 

2013, antal 

 
Note: 10 oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2013, er inkluderet i figuren. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 
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1.4 Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark 

Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med omkring 473.112 personer i 
perioden 1980-2014. Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede 
befolkning er steget med 8,1 pct. point siden 1980 – fra 3,0 pct. i 1980 til 11,1 pct. i 2014, jf. 
figur 1.5. 

Figur 1.5: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning 

fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 1980-1. januar 2014, pct.  

 

Note: Efterkommere med vestlig oprindelse udgør en meget lille andel (0,4 % i 2014) af befolkningen og er derfor udeladt.  

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 

 

Andelen af både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget jævnt 
siden 1980. Heroverfor var udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnær-
melsesvis konstant indtil midten af nullerne (der er en stigning på 0,4 pct. point fra 1980 til 
2004). Siden 2006 har andelen af vestlige indvandrere haft den største vækst sammenlignet 
med de to andre oprindelsesgrupper. 

De 10 grupper med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark siden 2013 
kan ses i tabel 1.4.  

Gruppen af personer med rumænsk oprindelse er med 12,4 pct. placeret øverst på listen over 
grupper med den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Polen, hvis 
andel i befolkningstilvæksten er 10,2 pct. 

Generelt kan hele den samlede befolkningstilvækst på 24.607 personer i 2014 tilskrives ind-
vandrere og efterkommere.  
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Tabel 1.4: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i 

den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar 2013-1. januar 2014, pct. 

og antal  

 2013 2014 
Vækst, 

antal per-
soner 

Vækst, 
pct. 

Gruppens andel af 
den samlede be-

folkningstilvækst 

Rumænien 13.798 16.840 3.042 22,0 12,4 % 

Polen 34.005 36.518 2.513 7,4 10,2 % 

Syrien 6.057 8.017 1.960 32,4 8,0 % 

Bulgarien 5.353 6.395 1.042 19,5 4,2 % 

Somalia 17.673 18.645 972 5,5 4,0 % 

Litauen 8.985 9.928 943 10,5 3,8 % 

Iran 16.756 17.658 902 5,4 3,7 % 

Afghanistan 15.045 15.854 809 5,4 3,3 % 

Pakistan 22.086 22.853 767 3,5 3,1 % 

Kina 10.403 11.077 674 6,5 2,7 % 

Alle indvandrere og  

efterkommere 600.674 626.070 25.396 4,2 103,2 % 

Dansk oprindelse 5.001.954 5.001.165 -789 0,0 -3,2 % 

Hele befolkningen 5.602.628 5.627.235 24.607 0,4 100,0 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 

 

1.5 Aldersfordeling 

Aldersprofilen for henholdsvis indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse 
er meget forskellig.  
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Tabel 1.5: Aldersfordelingen fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2014, 

pct. 

 Aldersgrupper 

 0-15 år 16-24 år 25-39 år 40-64 år 65+ år I alt 

Ikke-vestlige lande 

Indvandrere 5,0 10,6 36,2 41,6 6,5 100 % 

Efterkommere 59,4 26,3 13,3 0,9 0,0 100 % 

I alt 22,2 15,6 28,9 28,8 4,5 100 % 

Vestlige lande 

Indvandrere 4,8 14,9 36,0 31,0 13,2 100 % 

Efterkommere 52,4 13,4 13,7 14,8 5,7 100 % 

I alt 9,5 14,8 33,8 29,4 12,5 100 % 

Alle indvandrere 
og  
Efterkommere 17,7 15,3 30,7 29,0 7,3 100 % 

Dansk  
oprindelse 18,5 11,2 16,6 34,1 19,6 100 % 

Hele  
befolkningen 18,4 11,7 18,2 33,5 18,2 100 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 

 

Det fremgår af tabel 1.5, at efterkommere gennemsnitligt er betydeligt yngre end indvandrere 
og personer med dansk oprindelse. Tendensen gør sig særligt gældende for efterkommere 
med ikke-vestlig oprindelse, hvor knapt 60 pct. er under 16 år. 

Gruppen af indvandrere – med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse – omfatter hovedsageligt 
personer i den erhvervsaktive alder, dvs. 16-64 år. 82 pct. af indvandrere med vestlig oprin-
delse og 88 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er i alderen 16-64 år.  

Andelen af personer over 64 år er størst blandt personer med dansk oprindelse (19,6 pct.). De 
efterfølges af indvandrere med vestlig oprindelse (13,2 pct.). 

1.6 Geografisk fordeling  

Danmarks indvandrere og efterkommere fordeler sig ikke jævnt ud over hele landet. Tværti-
mod huser 10 ud af landets 98 kommuner næsten halvdelen af samtlige 626.070 indvandrere 
og efterkommere.  

Tabel 1.6 viser, at landets to største kommuner – København og Aarhus - huser næsten 30 
pct. af alle indvandrere og efterkommere. 
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Tabel 1.6: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 

2014, pct. og antal  

 Antal Andel 

København 129.238 20,6 % 

Aarhus 50.256 8,0 % 

Odense 28.478 4,5 % 

Aalborg 18.853 3,0 % 

Frederiksberg 17.946 2,9 % 

Høje-Taastrup 11.601 1,9 % 

Gladsaxe 11.362 1,8 % 

Vejle 10.649 1,7 % 

Esbjerg 10.561 1,7 % 

Gentofte 10.313 1,6 % 

Øvrige 326.813 52,2 % 

I alt 626.070 100,0 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 

 

I figurerne 1.6 og 1.7 fremgår andelen af indvandrere og efterkommere med hhv. ikke-vestlig 
og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i de enkelte kommuner. 

Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj, Brøndby og Albertslund, samt Danmarks tre 
storbykommuner – København, Aarhus og Odense – er de kommuner, som har de største be-
folkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.  

Kommunerne Frederiksberg, København, Aabenraa og Gentofte har de største befolkningsan-
dele af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse.  
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Figur 1.6: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kom-

munernes befolkning, pr. 1. januar 2014, pct. 

Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 
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Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommuner-

nes befolkning, pr. 1. januar 2014, pct.  

Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 
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I figurerne 1.8 og 1.9 fremgår andelen af 0-17-årige indvandrere og efterkommere med hhv. 
ikke-vestlig og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i samme aldersgruppe, 
fordelt på de enkelte kommuner. 

Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj, Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup samt 
Danmarks tre storbykommuner – København, Aarhus og Odense – er de kommuner, som har 
de største befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i 
alderen 0-17 år. Kommunerne Gentofte og Aabenraa har de største befolkningsandele af ind-
vandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i alderen 0-17 år.  
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Figur 1.8: 0-17-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. 

af kommunernes befolkning i samme aldersgruppe, pr. 1. januar 2014. 

 

Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 
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Figur 1.9: 0-17-årige indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af 

kommunernes befolkning i samme aldersgruppe, pr. 1. januar 2014. 

Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 
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1.7 Statsborgerskab 

Ca. 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Som det fremgår af 
figur 1.10, er der som forventet en større andel af danske statsborgere blandt efterkommere 
end blandt indvandrere.  

Figur 1.10: Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 

2014, pct.  

 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF34. 

 

Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med dansk stats-
borgerskab (72,4 pct.). Indvandrere med vestlig oprindelse har den højeste andel af personer 
med udenlandsk statsborgerskab (84,2 pct.).  

Fra 2004 til 2007 er andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som 
har dansk statsborgerskab, steget, jf. figur 1.11., hvorefter andelen er stagneret. For indvan-
drere og efterkommere med vestlig oprindelse er andelen med dansk statsborgerskab faldet, 
særligt fra 2007 og frem. 

Figur 1.11: Andelen af indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab 

fordelt på herkomst og oprindelse, 2004-2014, pct. 

 

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 
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2 UDDANNELSE 

Dette kapitel indeholder to afsnit om henholdsvis igangværende uddannelse og højest fuldførte 
uddannelse for personer med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk op-
rindelse.  

De to afsnit handler hovedsageligt om ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Ung-
domsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannel-
se. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse 
samt bacheloruddannelse. 

2.1 Igangværende danske uddannelse 

I dette afsnit belyses nøgletal om personer der er i gang med en dansk uddannelse. Afsnittet 
er delt op i to underafsnit om henholdsvis 16-19-årige og 20-24-årige.   

Indvandrere med ophold i Danmark i mindre end 2 år er udeladt af analyserne i dette afsnit. 
På den måde undtages de personer, som er kommet til Danmark for at studere i en kortere 
periode.  

Det skal understreges, at tallene vedrørende igangværende uddannelse ikke viser, hvor stor en 
andel der rent faktisk fuldfører den påbegyndte uddannelse.  

2.1.1 16-19-årige indvandrere og efterkommere 

Andelen af 16-19-årige indvandrere og efterkommere, der i gang med at uddanne sig i skole-
året 2013/2014, er lavere end den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse. Knap 
81 pct. med ikke-vestlig oprindelse og 78 pct. med vestlig oprindelse er i gang med at uddan-
ne sig. Blandt personer med dansk oprindelse er andelen 83,6 pct. 

Tabel 2.1 viser, at en højere andel af personer med dansk oprindelse end indvandrere og ef-
terkommere er i gang med en ungdomsuddannelse. Omvendt er der en højere andel af ind-
vandrere og efterkommere end personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videre-
gående uddannelse. 

Andelen af 16-19-årige personer med dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddan-
nelse eller en videregående uddannelse, er henholdsvis 63,0 pct. og 1,6 pct.  

Blandt de 16–19-årige er 55,2 pct. af personer med ikke-vestlig oprindelse og 54,4 pct. med 
vestlig oprindelse i gang med en ungdomsuddannelse, mens 3,6 pct. med ikke-vestlig oprin-
delse og 2,7 pct. med vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse.  

Det er således værd at bemærke, at andelen af personer med ikke-vestlig oprindelse, der er i 
gang med enten en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er højere end den 
tilsvarende andel personer med vestlig oprindelse.  
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Tabel 2.1: 16-19-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2013/2014, fordelt på oprin-

delse, herkomst og uddannelsesniveau, pct.  

Grundskole 
Ungdoms-

uddannelse 
Videregående 

uddannelse 
Uoplyst/ingen 

uddannelse 
I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 27,5 % 50,2 % 2,2 % 20,1 % 100,0 % 

Efterkommere 19,7 % 57,4 % 4,2 % 18,7 % 100,0 % 

I alt 22,0 % 55,2 % 3,6 % 19,1 % 100,0 % 

Vestlig oprindelse 
    

Indvandrere 23,0 % 52,2 % 2,0 % 22,8 % 100,0 % 

Efterkommere 17,2 % 58,2 % 3,8 % 20,8 % 100,0 % 

I alt 20,8 % 54,4 % 2,7 % 22,0 % 100,0 % 

Alle indvandrere og  

efterkommere 
21,9 % 55,2 % 3,5 % 19,5 % 100,0 % 

Personer med dansk  

oprindelse 
19,0 % 63,0 % 1,6 % 16,4 % 100,0 % 

Hele  

befolkningen 
19,3 % 62,2 % 1,8 % 16,8 % 100,0 % 

Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. 

Note 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. 

Note 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

Både for ikke-vestlige og vestlige indvandrere og efterkommere gælder det, at en højere andel 
efterkommere end indvandrere er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående 
uddannelse.  

Figur 2.1 viser, at kvinder klarer sig bedre end mænd for personer med både ikke-vestlig og 
dansk oprindelse. Forskellen i igangværende uddannelse mellem mænd og kvinder er størst 
blandt personer med ikke-vestlig oprindelse.  

Det er værd at bemærke de 16-19-årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse. 
65,5 pct. af denne gruppe er mindst i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er næsten 
tilsvarende andelen af kvinder med dansk oprindelse på 65,6 pct. 

Med undtagelse af efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, er andelen af 16-19-årige 
personer med både ikke-vestlig og dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannel-
se eller en videregående uddannelse, steget siden skoleåret 2012/2013. Den største positive 
udvikling er sket blandt indvandrere. Her er andelen steget med 1,1 pct. point for mænd og 
(hele) 3,5 pct. point for kvinder. Blandt efterkommere er andelen af mænd, som er i gang med 
en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, faldet med 0,1 pct. point og andelen af 
kvinder steget med 1,4 pct. point. Andelen for mænd og kvinder med dansk oprindelse er ste-
get med henholdsvis 0,2 og 0,4 pct. point.2 

                                           

2
 Ankestyrelsen (2013): Integration: Status og udvikling 2013, Figur 2.1. Bemærk at tallene fra Status og udvikling 2013 

har Kroatien som ikke-vestligt land. I dette notat er Kroatien medtaget som vestligt land. Dermed kan der være små 

afvigelser i tallene. 
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Figur 2.1: 16-19-årige indvandrere og efterkommere med ikke–vestlig oprindelse 

samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse el-

ler en videregående uddannelse i skoleåret 2013/2014, fordelt på køn og herkomst, 

pct. 

 
Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. 

Note 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. 

Note 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

2.1.2 20-24-årige indvandrere og efterkommere 

Det fremgår af tabel 2.2, at 49 pct. af de 20-24-årige indvandrere og efterkommere er i gang 
med en uddannelse i skoleåret 2013/2014. Det er knapt 5 pct. point lavere end andelen af 
personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. 

Andelen af personer, som er ikke i uddannelse, er ret høj for alle grupper. Det er derfor vigtigt 
at understrege, at en del af disse personer kan have gennemført en uddannelse og kan være i 
beskæftigelse. 

Tabel 2.2 viser, at andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse og efter-
kommere med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er hø-
jere end andelen af personer med dansk oprindelse. Gruppen af indvandrere med ikke-vestlig 
oprindelse har derimod den laveste andel af personer, som er i gang med en videregående 
uddannelse. 

Den største andel af personer, som er i gang med en videregående uddannelse, findes blandt 
personer med vestlig-oprindelse. Her er andelen 42,5 pct., mens andelen er 36,3 pct. for per-
soner med dansk oprindelse og 33,3 pct. for personer med ikke-vestlig oprindelse. 

Derudover er det værd at bemærke, at efterkommere klarer sig bedst blandt personer med 
ikke-vestlig oprindelse, mens indvandrere omvendt klarer sig bedst blandt personer med vest-
lig oprindelse. 
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Tabel 2.2: 20-24-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2013/2014, fordelt på oprin-

delse, herkomst og uddannelsesniveau, pct.  

Videregående 
uddannelse 

Anden uddannel-
se 

Uoplyst/ingen 
uddannelse I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 28,5 % 16,7 % 54,8 % 100,0 % 

Efterkommere 37,8 % 15,0 % 47,1 % 100,0 % 

I alt 33,3 % 15,9 % 50,9 % 100,0 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 42,9 % 5,2 % 51,9 % 100,0 % 

Efterkommere 39,9 % 12,9 % 47,2 % 100,0 % 

I alt 42,5 % 6,2 % 51,3 % 100,0 % 

Alle indvandrere og  
efterkommere 35,8 % 13,2 % 51,0 % 100,0 % 

Personer med dansk  
oprindelse 36,3 % 17,4 % 46,3 % 100,0 % 

Hele befolkningen 36,2 % 16,9 % 46,9 % 100,0 % 

Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet 

Note 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.  

Note 3: Anden uddannelse omfatter grundskole, almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

Figur 2.2 viser, at kvinder indtager førerpositionen i forhold til en videregående uddannelse. 
Andelen af kvinder, der er i gang med en videregående uddannelse, er således højere blandt 
både personer med ikke-vestlig og dansk oprindelse. Hele 45,2 pct. af efterkommerkvinder 
med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse sammenlignet med 
42,8 pct. af kvinderne med dansk oprindelse. 

Andelen af personer med dansk og ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående 
uddannelse, er steget for alle grupper siden skoleåret 2012/2013. Indvandrerkvinder er med 
en stigning på 1,4 pct. point den gruppe, som har oplevet den største stigning.  

Kvinder med dansk oprindelse har derimod oplevet den mindste stigning med 0,8 pct. point, 
mens andelen af efterkommerkvinder, som er i gang med en videregående uddannelse, er ste-
get med 0,9 pct. point. Blandt mændene er andelen af efterkommere, som er i gang med en 
videregående uddannelse, steget med 1,3 pct. point, personer med dansk oprindelse med 1,2 
pct. point og indvandrere med 0,9 pct. point.3 

 

 

 

 

                                           

3
 Ankestyrelsen (2013): Integration: Status og udvikling 2013, Figur 2.1. Bemærk at tallene fra Status og udvikling 2013 

har Kroatien som ikke-vestligt land. I dette notat er Kroatien medtaget som vestligt land. Dermed kan der være små 

afvigelser i tallene. 
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Figur 2.2: 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse 

samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannel-

se i skoleåret 2013/2014, fordelt på køn, herkomst og oprindelse, pct.  

 
Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. 

Note 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

2.2 Højest fuldførte danske uddannelse 

I dette kapitel præsenteres nøgletal om højest fuldførte danske uddannelse for indvandrere og 
efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. 

Kapitlet er inddelt i tre afsnit om henholdsvis grundskole, ungdomsuddannelse og videregåen-
de uddannelse. Afsnittene om grundskole og ungdomsuddannelse omhandler 20-24-årige. Af-
snittet om videregående uddannelse handler om 25-39-årige. 

Indvandrere, der kom til Danmark, efter at de var fyldt 13 år, er udeladt af disse analyser, da 
de ikke har haft mulighed for at fuldføre hele eller en væsentlig del af grundskolen. 

2.2.1 Grundskole 

Tabel 2.3 viser, at ca. 43 pct. af 20-24-årige med ikke-vestlig oprindelse har grundskolen som 
deres højest fuldførte uddannelse. Det er ca. 13 pct. point flere end både personer med vestlig 
oprindelse og personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. 
 
Der er en større andel af indvandrere, der højest har fuldført grundskolen, i forhold til andelen 
af efterkommere. Forskellen mellem de to grupper er blandt personer med ikke-vestlig oprin-
delse således lidt over 6 pct. point, mens den er lidt over 8,5 pct. point blandt personer med 
vestlig oprindelse. 
 
Der er ligeledes store forskelle kønnene imellem. Tabel 2.3 viser, at mænd i højere grad end 
kvinder har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Blandt personer med dansk 
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oprindelse er forskellen mellem mænd og kvinder 8,7 pct. point, mens den er hele 15,7 pct. 
point blandt indvandrere og efterkommere. Den største forskel findes blandt efterkommere 
med ikke-vestlig oprindelse, hvor forskellen er hele 16,7 pct. point. 
 

Tabel 2.3: 20-24-årige indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig op-

rindelse samt personer med dansk oprindelse, som højest har gennemført grundsko-

len, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2013, pct. 

Mænd Kvinder I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 54,2 % 38,3 % 46,8 % 

Efterkommere 48,4 % 31,7 % 40,5 % 

I alt 51,1 % 34,6 % 43,3 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 39,2 % 29,5 % 34,4 % 

Efterkommere 28,6 % 22,8 % 25,8 % 

I alt 33,9 % 26,1 % 30,1 % 

Alle indvandrere og efterkommere 49,3 % 33,6 % 41,9 % 

Personer med dansk oprindelse 34,6 % 25,9 % 30,4 % 

Hele befolkningen 36,0 % 26,5 % 31,4 % 

Note: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26X. 

 

Figur 2.3 viser, at andelen af 20-24-årige, der har grundskolen som deres højst fuldførte ud-
dannelse, er faldet for alle tre oprindelsesgrupper siden 2004.  

Personer med ikke-vestlig oprindelse er med 12 pct. point den gruppe, som har oplevet det 
største fald. Gruppen af personer med vestlig oprindelse lå mellem 2004 og 2010 omkring 36 
pct., hvorefter den faldt med 6 pct. point til de nuværende 30 pct. Som figur 2.3 viser, er den-
ne gruppe således på niveau med personer med dansk oprindelse i 2013. Forskellen mellem 
andelen af henholdsvis personer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere, der 
højest har gennemført grundskolen, er dermed samlet set blevet mindre siden 2004. 
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Figur 2.3: 20-24-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, som højest har gennemført grundskolen, fordelt på oprindelse, 2004-2013, 

pct. 

 

 

Note: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26X. 

 

2.2.2 Ungdomsuddannelse 

Det fremgår af tabel 2.4, at en betydelig større andel af 20-24-årige personer med dansk op-
rindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse end indvandrere og efterkommere i 
samme aldersgruppe. Mens 68,8 pct. af personer med dansk oprindelse har gennemført 
mindst en ungdomsuddannelse, er den tilsvarende andel for indvandrere og efterkommere 
55,8 pct. 

Gruppen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse klarer sig generelt bedre i 
forhold til uddannelse end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Tabel 2.4 
viser, at 61,2 pct. af personer med vestlig oprindelse har gennemført mindst en ungdomsud-
dannelse. Det er 6 pct. point højere end personer med ikke-vestlig oprindelse, hvis tilsvarende 
andel er 55,2 pct. 

Der er ligeledes en forskel mellem indvandrere og efterkommere på tværs af oprindelse. For-
skellen mellem efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er 6,2 pct. point, 
mens forskellen mellem efterkommere og indvandrere med vestlig oprindelse er 3,3 pct. point. 
Bortset fra kvinder med vestlig oprindelse, klarer efterkommere sig generelt cirka 6 pct. point 
bedre end indvandrere, når der opdeles på både oprindelse og køn. 

Kvinder klarer sig generelt bedre end mænd på tværs af alle grupperne. Det er dog værd at 
bemærke, at forskellen mellem kvinder og mænd varierer betydeligt mellem personer med 
dansk, vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Forskellen mellem mænd og kvinder, der mindst har 
gennemført en ungdomsuddannelse, er 17 pct. point for personer med ikke-vestlig oprindelse, 
8,8 pct. point for personer med dansk oprindelse og 6,6 pct. point for personer med vestlig 
oprindelse. 
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Tabel 2.4: 20-24-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, fordelt på oprindelse, 

herkomst og køn, 2013, pct. 

Mænd Kvinder I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 44,0 % 60,6 % 51,7 % 

Efterkommere 49,8 % 66,9 % 57,9 % 

I alt 47,2 % 64,2 % 55,2 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 55,2 % 64,1 % 59,6 % 

Efterkommere 60,8 % 65,0 % 62,9 % 

I alt 58,0 % 64,6 % 61,2 % 

Alle indvandrere og efterkommere 48,3 % 64,2 % 55,8 % 

Personer med dansk oprindelse 64,5 % 73,3 % 68,8 % 

Hele befolkningen 63,0 % 72,5 % 67,6 % 

Note 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og 
lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. 

Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26. 

 

Figur 2.4 viser, at andelen af 20-24-årige, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse 
er steget i perioden 2004 til 2013 for indvandrere og efterkommere med både vestlig og ikke-
vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Hvor andelen for personer med dansk 
oprindelse er steget med 2 pct. point, er andelen steget med 6 pct. point for personer med 
vestlig oprindelse og hele 13 pct. point for personer med ikke-vestlig oprindelse. 

Forskellen mellem andelen af personer med dansk oprindelse og ikke-vestlig oprindelse, der 
mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er således faldet fra 25 pct. point i 2004 til 14 
pct. point i 2013. Udviklingen i forskellen i uddannelsesniveau mellem personer med dansk 
oprindelse og vestlig oprindelse har ikke været nær så markant. Her er forskellen faldet fra 12 
pct. point i 2004 til 8 pct. point i 2013. 
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Figur 2.4: 20-24-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, 2004-2013, fordelt på 

oprindelse, pct. 

 
Note 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og 
lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. 

Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26. 

 

2.2.3 Videregående uddannelse 

Tabel 2.5 viser, at der er stor forskel i andelen af 25-39-årige personer med vestlig og ikke-
vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse. 25,4 pct. af indvandrere 
og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har gennemført en videregående uddannelse, 
mod 37,2 pct. af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. Andelen af personer 
med vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, er således næsten 
lige så høj som andelen af personer med dansk oprindelse på 40,4 pct. Gabet mellem personer 
med ikke-vestlig oprindelse og dansk oprindelse er derimod hele 15 pct. point.  

Som det fremgår af tabel 2.5, er der stor forskel mellem efterkommere og indvandrere med 
både ikke-vestlig og vestlig oprindelse. I begge grupper er andelen, der har gennemført en 
videregående uddannelse cirka 5 pct. point højere blandt efterkommere end blandt indvandre-
re. 

Der er ligeledes en markant forskel mellem andelen af mænd og kvinder, der har gennemført 
en videregående uddannelse. I alle tre oprindelsesgrupper klarer kvinder sig væsentligt bedre 
end mænd. Forskellen mellem kvinder og mænd er således 11,5 pct. point blandt personer 
med ikke-vestlig oprindelse, 14,9 pct. point blandt personer med vestlig oprindelse og 15,6 
pct. point blandt personer med dansk oprindelse.  
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Tabel 2.5: 25-39-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, fordelt på oprindelse, 

herkomst og køn, 2013, pct. 
Mænd Kvinder I alt 

Ikke vestlig oprindelse 

Indvandrere 18,1 % 28,6 % 23,0 % 

Efterkommere 21,8 % 34,0 % 27,8 % 

I alt 19,9 % 31,4 % 25,4 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 26,0 % 42,8 % 34,2 % 

Efterkommere 33,2 % 46,7 % 39,6 % 

I alt 30,0 % 44,9 % 37,2 % 

Alle indvandrere og efterkommere 21,4 % 33,4 % 27,1 % 

Personer med dansk oprindelse 32,7 % 48,3 % 40,4 % 

Hele befolkningen 32,2 % 47,7 % 39,8 % 

Note 1: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. 

Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26. 

 

Figur 2.5 viser, at der i perioden 2004 til 2013 er sket en positiv udvikling i andelen af 25-39-
årige personer med vestlig, ikke-vestlig og dansk oprindelse, som har gennemført en videre-
gående uddannelse. Andelen af personer med ikke-vestlig oprindelse er steget med 11 pct. 
point, mens andelen er steget med 5 pct. point for personer med vestlig oprindelse og 10 pct. 
point for personer med dansk oprindelse. 

Som figur 2.5 viser, har andelen af personer med dansk oprindelse, der har gennemført en 
videregående uddannelse, overhalet andelen af personer med vestlig oprindelse fra 2007 og 
fremefter. Hvor andelen af personer med vestlig oprindelse var 2 pct. point højere end perso-
ner med dansk oprindelse i 2004, er andelen i 2013 nu 3 pct. point lavere. Forskellen mellem 
personer med ikke-vestlig oprindelse og dansk oprindelse, der har gennemført en videregåen-
de uddannelse, har været relativ stabil siden 2004. Gabet var i 2004 på 16 pct. point, mens 
det i 2013 var 15 pct. point.  
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Figur 2.5: 25-39-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk op-

rindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, fordelt på oprindelse, 

2004-2013, pct.

 
Note 1: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. 

Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD26. 
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3 BESKÆFTIGELSE 

I dette afsnit belyses nøgletal om indvandrere og efterkommeres beskæftigelse i forhold til 
herkomst, køn, alder og oprindelse. 

3.1 Beskæftigelsen blandt personer i den erhvervsaktive alder 

Pr. 1. januar 2013 er omkring 3.556.000 personer i Danmark i den erhvervsaktive alder, dvs. 
mellem 16 og 64 år. I gennemsnit er 7 ud af 10 personer (70,7 pct.) i beskæftigelse. Dette 
svarer til omkring 2.515.000 personer. Blandt dem er der omkring 234.000 indvandrere og 
efterkommere.  

Figur 3.1 viser, at under halvdelen (47,3 pct.) af indvandrerne med ikke-vestlig oprindelse i 
den erhvervsaktive alder er i beskæftigelse i 2013. Det er den laveste beskæftigelsesfrekvens 
blandt indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig baggrund samt personer med 
dansk oprindelse. 

Gruppen af 16-64-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er også kendetegnet ved, at 
en større andel er arbejdsløs (6,8 pct.) eller står uden for arbejdsstyrken (45,9 pct.) end 
blandt de øvrige befolkningsgrupper. 

Figur 3.1: Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) fordelt på oprindelse, her-

komst og arbejdsmarkedstilknytning, pr. 1. januar 2013, pct. 

 

 
Note: Beskæftiget, arbejdsløs og uden for arbejdsstyrken er udregnet som en andel af hele populationen i den erhvervsaktive alder. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

 

Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder har generelt 
en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig bag-
grund, men den er lavere end for den tilsvarende gruppe af personer med dansk oprindelse. 

Der er store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med 
ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse i de samme aldersgrupper, jf. figur 
3.2. 

47,3%

51,1%

59,5%

63,7%

73,4%

70,7%

6,8%

5,9%

4,1%

4,2%

3,4%

3,7%

45,9%

43,0%

36,4%

32,1%

23,2%

25,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Indvandrere

    Efterkommere

    Indvandrere

    Efterkommere

Dansk oprindelse

Hele befolkningen

Ik
ke

-v
e
st

lig
o
p
ri
n
d
el

se
V
es

tl
ig

o
p
ri
n
d
el

se

Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken



30 af 39 

Figur 3.2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 16-64 årige indvandrere og efterkomme-

re samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper, køn og oprindelse, 

pr. 1. januar 2013, pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

 

De mest markante forskelle i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt 50-59-årige kvinder, hvor 
forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og kvinder med ikke-vestlig oprindelse er om-
kring 40 pct. point. Den tilsvarende forskel mellem 50-59-årige mænd med dansk oprindelse 
og mænd med ikke-vestlig oprindelse er omkring 35 pct. point. 

Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse findes blandt de 16-24-årige, hvor for-
skellen er 18 pct. point blandt kvinder og 12 pct. point blandt mænd. 

3.2 Beskæftigelsen blandt 25-64-årige 

I dette afsnit belyses beskæftigelsen blandt personer mellem 25 og 64 år. 16-24-årige perso-
ner er udeladt af analyserne af beskæftigelsen, da en stor andel af denne gruppe er i gang 
med en uddannelse. Derudover har gruppen af efterkommere en yngre aldersprofil end andre 
grupper, hvilket betyder, at en relativt høj andel af denne gruppe er i gang med en uddannel-
se. Derfor kan inklusion af 16-24-årige i analyserne af beskæftigelsesniveauet give et misvi-
sende billede, når der skal ses nærmere på de forskellige befolkningsgrupper. 
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Tabel 3.1: Beskæftigelsesfrekvensen og antallet af beskæftigede blandt 25-64-årige 

fordelt på oprindelse, herkomst og køn, pr. 1. januar 2013, pct. og antal 

 Beskæftigelsesfrekvens Antal beskæftigede 

 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 

Ikke-vestlig oprindelse      

Indvandrere 53,9 % 44,3 % 48,8 % 52.936 47.841 100.777 

Efterkommere 65,2 % 61,2 % 63,3 % 5.333 4.884 10.217 

I alt 54,7 % 45,5 % 49,9 % 58.269 52.725 110.994 

Vestlig oprindelse      

Indvandrere 69,0 % 62,0 % 65,6 % 45.000 37.792 82.792 

Efterkommere 72,6 % 72,1 % 72,4 % 2.352 2.098 4.450 

I alt 69,1 % 62,5 % 65,9 % 47.352 39.890 87.242 

Alle indvandrere og 
efterkommere 60,4 % 51,5 % 55,9 % 105.621 92.615 198.236 

Personer med dansk 
oprindelse 79,4 % 75,0 % 77,2 % 1.019.699 951.653 1.971.352 

Hele befolkningen 77,1 % 72,1 % 74,6 % 1.125.320 1.044.268 2.169.588 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

 

Tabel 3.1 viser, at omkring 198.000 personer blandt de 25-64-årige indvandrere og efterkom-
mere er i beskæftigelse.  

Overordnet viser tabellen desuden, at beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efter-
kommere med ikke-vestlig oprindelse (49,9 pct.) er noget lavere end blandt indvandrere og 
efterkommere med vestlig oprindelse (65,9 pct.). 

Derudover har efterkommere generelt en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere. Det-
te gælder både for gruppen af personer med vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Samtidig er 
beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd generelt højere end blandt kvinder med samme oprin-
delse. 

Den laveste beskæftigelsesfrekvens (48,8 pct.) findes blandt indvandrere med ikke-vestlig op-
rindelse. Blandt kvinderne er beskæftigelsesfrekvensen 44,3 pct. Forskellen i beskæftigelses-
frekvensen mellem mænd og kvinder i denne gruppe udgør 9,6 pct. point. Kønsforskellen i 
beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere med vestlig oprindelse ligger på 7,0 pct. point. 

Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efter-
kommere med vestlig oprindelse ligger 11,3 pct. point under beskæftigelsesfrekvensen blandt 
personer med dansk oprindelse. Heroverfor udgør den tilsvarende forskel mellem indvandrere 
og efterkommere med ikke-vestlig baggrund og personer med dansk oprindelse 27,3 pct. po-
int. 

Efterkommere med vestlig oprindelse er generelt den gruppe, hvor beskæftigelsesfrekvensen 
er tættest på beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse.  

3.3 Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige 

Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige fordelt på køn og oprindelse i peri-
oden 2004-2013 fremgår af figur 3.3. 
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Siden 2004 er der ikke sket ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæfti-
gelsesfrekvens. Mænd med dansk oprindelse har den højeste beskæftigelsesfrekvens, efter-
fulgt af kvinder med dansk oprindelse. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes blandt kvin-
der med ikke-vestlig baggrund.  

Figur 3.3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkomme-

re samt personer med dansk oprindelse fordelt på køn og oprindelse, pr. 1. januar 

2004-2013, pct. 

 
Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

 

Beskæftigelsesfrekvensen toppede for samtlige grupper i 2008, hvorefter beskæftigelsesfre-
kvensen faldt frem til 2011. Mænd oplevede generelt et større fald end kvinder i denne perio-
de. Det største fald skete blandt mænd med ikke-vestlig oprindelse, hvor beskæftigelsesfre-
kvensen faldt med 8,7 pct. point. Fra 2011 til 2013 har beskæftigelsesfrekvensen været på 
nogenlunde samme niveau. Mænd med vestlig oprindelse har oplevet den største stigning på 
1,5 pct. point i beskæftigelsesfrekvensen fra 2011 til 2013.  

Figur 3.4 viser udviklingen i gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med 
henholdsvis vestlig og ikke-vestlig baggrund i forhold til beskæftigelsesfrekvensen blandt per-
soner med dansk oprindelse. 

I perioden 2004-2008 blev beskæftigelsesgabet for de 25-64-årige indvandrere og efterkom-
mere med ikke-vestlig baggrund mindsket. Derefter blev gabet større igen frem til 2011. Fra 
2011 og frem har beskæftigelsesgabet været stabilt. 

Gabet for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med vestlig baggrund har ligget stabilt 
i perioden fra 2004 til 2013. 
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Figur 3.4: Gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere 

og efterkommere med ikke-vestlig og vestlig oprindelse og beskæftigelsesfrekven-

sen blandt personer med dansk oprindelse i tilsvarende aldersgruppe, pr. 1. januar 

2004-2013, pct. point 

 
Note: Beskæftigelsesgabet er beregnet som forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for hhv. indvandrere/efterkommere og perso-
ner med dansk oprindelse i alderen 25-64 år. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

 

Figur 3.5 viser andelen af henholdsvis 16-19-årige og 20-24-årige, som hverken er i uddannel-
se eller beskæftigelse. Blandt både 16-19-årige og 20-24-årige er andelen af indvandrere og 
efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse, der hverken er i uddannelse eller be-
skæftigelse, højere end den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse. 

Figuren viser ligeledes, at der næsten ingen forskel er mellem andelene af mænd og kvinder, 
som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, når der opdeles på alder og oprindelse. Den 
største forskel findes blandt 16-19 årige med ikke-vestlig oprindelse, hvor 15 pct. af mændene 
og 13 pct. af kvinderne hverken er i uddannelse er beskæftigelse. 

Derudover viser figuren, at der er en stor forskel mellem andelen af 16-19-årige og 20-24-
årige, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. På tværs af alle oprindelsesgrupperne 
er andelen af 20-24-årige, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelsen, cirka dobbelt så 
stor som den tilsvarende andel 16–19- årige. 

Figur 3.5: 16-19-årige og 20-24-årige, der hverken er i beskæftigelse eller uddannel-

se, fordelt på oprindelse og køn, pr. 1. januar 2013, pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD13. 
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4 ÆLDRE INDVANDRERE 

Pr. 1. januar 2014 bor der over en million personer på 65 år og derover i Danmark. For at væ-
re mere præcis - 1.026.734 personer. Ca. 4,5 pct. (45.772) har en anden oprindelse end 
dansk. 

I Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som kan ses i tabel 4.1, skønnes det, at antallet af 
personer på 65 år og derover vil vokse med knap 0,5 mio. personer fra 2014 til 2050. Lidt over 
en femtedel af denne stigning forventes at ske på grund af tilvæksten i personer med ikke-
vestlig oprindelse.  

Generelt forventes andelen af personer med en anden oprindelse end dansk over 65 år at stige 
med 7,6 pct. point svarende til ca. 135.000 personer. 

Tabel 4.1: Forventet befolkningsudvikling fordelt på oprindelse, 2014, 2020, 2035 og 

2050, pct. og antal 

 2014 2020 2035 2050 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ikke-vestlig  

oprindelse 

18.081 1,8 % 27.506 2,4 % 73.089 5,0 % 124.567 8,3 % 

Vestlig oprindelse 27.691 2,7 % 32.597 2,8 % 42.783 2,9 % 56.860 3,8 % 

Dansk oprindelse 980.962 95,5 % 1.094.893 94,8 % 1.340.759 92,0 % 1.326.421 88,0 % 

Hele befolkningen 1.026.734 100,0 % 1.154.996 100,0 % 1.456.631 100,0 % 1.507.848 100,0 % 

Note: For yderligere information om befolkningsfremskrivningen se Danmarks Statistiks varedeklaration om fremskrivning om antallet 
af indvandrere og efterkommere, http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-
danmark.aspx.  

Kilde: Statistikbanken.dk, FOLK1 og FRDK113. 

 

Andelen af efterkommere på 65 år og derover i Danmark udgør pr. 1. januar 2014 0,1 pct. 
(1.309 personer) af den samlede befolkning i denne aldersgruppe. Derfor fokuseres efterføl-
gende i dette kapitel kun på indvandrere på 65 år og derover. 
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4.1 Oprindelse 

59,5 pct. af de 44.463 indvandrere på 65 år og derover, som bor i Danmark pr. 1. januar 
2014, stammer fra vestlige lande. Ser man nærmere på indvandrere i Danmark i alle aldre, er 
billedet omvendt – blandt alle indvandrere har kun 42,0 pct. en vestlig oprindelse. 

61 pct. af de ældre indvandrere stammer fra 10 oprindelseslande, jf. tabel 4.2. Den største 
gruppe, som udgør 17,4 pct. af alle indvandrere på 65 år og derover, stammer fra Tyskland, 
7,8 pct. kommer fra Norge, og 7,2 pct. er fra Sverige. Ældre fra Tyrkiet, som ellers er det stør-
ste oprindelsesland for indvandrere i Danmark, udgør kun 6,0 pct. blandt alle ældre indvandre-
re. Det svarer til 2.651 personer.  

Tabel 4.2: 10 største oprindelseslande blandt indvandrere over 65 år, 2014, antal og 

pct. 

Oprindelsesland Antal  Andel 

Tyskland 7.744 17,4 % 

Norge 3.482 7,8 % 

Sverige 3.182 7,2 % 

Tyrkiet 2.651 6,0 % 

Storbritannien 2.311 5,2 % 

Polen 1.904 4,3 % 

Bosnien-Hercegovina 1.776 4,0 % 

Pakistan 1.462 3,3 % 

Jugoslavien 1.422 3,2 % 

Finland 1.128 2,5 % 

Andre lande 17.401 39,1 % 

I alt 44.463 100,0 % 

Kilde: Statistikbanken.dk, FOLK1. 

 

4.2 Aldersprofil 

Aldersfordelingen blandt indvandrere med vestlig oprindelse på 65 år og derover og den tilsva-
rende gruppe af personer med dansk oprindelse ligner hinanden meget, jf. figur 4.1. Hvor ca. 
35 pct. af de ældre med henholdsvis dansk og vestlig oprindelse er mellem 65 og 69 år, viser 
tallene, at ældre indvandrere med ikke-vestlig oprindelse har en lidt yngre aldersprofil: Her er 
det tilsvarende tal 42,4 pct. 

  



36 af 39 

 

Figur 4.1: Personer på 65 år og derover fordelt på herkomst, oprindelse og alders-

gruppe, 2014, pct.

Kilde: Statistikbanken.dk, FOLK1. 

 

4.3 Geografisk fordeling 

34,8 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse over 65 år bor i landets største kommu-
ner – København, Aarhus og Odense. Sammenligner man det med andelen af ældre med 
dansk oprindelse i disse tre kommuner, ses en væsentlig forskel. Det er nemlig 12,6 pct. af 
ældre med dansk oprindelse, der er bosat i Danmarks tre største kommuner.  

Tabel 4.3: Personer på 65 år og derover i de tre kommuner med flest indvandrere på 

65 år og derover, fordelt på herkomst og oprindelse, 2014, antal og pct. 

Kommune Indvandrere med  
ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere med  
vestlig oprindelse 

Personer med dansk op-
rindelse 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

København 4.013 22,3 % 3186 12,0 % 51.742 5,3 % 

Aarhus 1.343 7,5 % 1107 4,2 % 41.865 4,3 % 

Odense 899 5,0 % 683 2,6 % 30.352 3,1 % 

Andre kommuner 11.768 65,3 % 21.464 81,2 % 857.003 87,4 % 

I alt 18.023 100 % 26.440 100 % 980.962 100 % 

Kilde: Statistikbanken.dk, IMBEF13. 
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4.4 Hjemmehjælpsydelser 

Ca. 17 pct. af personer med dansk oprindelse på 65 år og derover er visiteret til hjemme-
hjælpsydelser. Den tilsvarende andel af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse udgør ca. 12 
pct. 

Der er samtidig forskel på de hjemmehjælpsydelser, som indvandrere med ikke-vestlig oprin-
delse og personer med dansk oprindelse bliver visiteret til. Blandt hjemmehjælpsmodtagere 
med dansk oprindelse modtager 86 pct. praktisk hjælp – enten udelukkende eller i kombinati-
on med personlig pleje. I gruppen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er det tilsvaren-
de tal 73 pct., altså en forskel på 13 pct. point, jf. figur 4.2. 

Personlig pleje indgår i knap to tredjedele af alle visitationer til hjemmehjælpsydelser. Andelen 
er nogenlunde den samme på tværs af befolkningsgrupperne. 

Figur 4.2: Personer på 65 år og derover visiteret til hjemmehjælpsydelser fordelt på 

herkomst, oprindelse og ydelsestype, 2012, pct. 

 
Note 1: Personer med dansk oprindelse og efterkommere er slået sammen, da antallet af efterkommere er meget lavt. 

Note 2: Beregningen er baseret på data fra 92 kommuner. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMAELD01. 

 

4.5 Forventet levealder 

 

14%

13%

27%

37%

40%

35%

49%

47%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Personer med
dansk oprindelse

Indvandrere med
 vestlig oprindelse

Indvandrere med
ikke-vestlig oprindelse

Personlig pleje Praktisk hjælp Personlig pleje og praktisk hjælp

 

DEFINITION: FORVENTET RESTLEVETID 

Forventet restlevetid (eller blot middellevetid) er det gennemsnitlige antal leveår, som perso-
ner, der netop har opnået en given alder, vil have tilbage at leve i, hvis dødeligheden vedbli-
ver med at være som i perioden, tallene vedrører. 

For 65-årige mænd med dansk oprindelse angiver den forventede restlevetid for 2009-2013 
fx, at en mand med dansk oprindelse i gennemsnit vil have 17,2 år tilbage at leve i fra star-
ten af sit 65. år, hvis de aldersbetingede dødshyppigheder i fremtiden vil holde sig på samme 
niveau som i 2009-2013. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Kvinder med dansk oprindelse på 65 år kan forvente at leve længere end jævnaldrende mænd 
med dansk oprindelse. Et tilsvarende mønster gør sig gældende blandt indvandrere. Men ind-
vandrere af begge køn på 65 år kan forvente at leve lidt længere end deres danske jævnald-
rende, jf. figur 4.3. 

Figur 4.3: Forventet restlevetid for 65-årige personer fordelt på herkomst, oprindelse 

og køn, 2009-2013, år 

 
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 

 

En mand med dansk oprindelse på 65 år kan forvente at leve yderligere 17,2 år, mens en ind-
vandrermand med ikke-vestlig oprindelse kan forvente at leve et år længere. 

Tilsvarende kan en indvandrerkvinde med ikke-vestlig oprindelse forvente at leve knap et år 
længere end en kvinde med dansk oprindelse. Mens kvinder med dansk oprindelse på 65 år 
har en forventet restlevetid på 19,9 år, kan en jævnaldrende kvinde med ikke-vestlig oprindel-
se forvente at leve 20,8 år. 

De 65-årige indvandrere med vestlig oprindelse har en forventet restlevetid, der – for både 
mændenes og kvindernes vedkommende – ligger mellem restlevetiden for personer med dansk 
oprindelse og for indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. 

Det er værd at bemærke, at forskellen i forventet restlevetid mellem personer med dansk op-
rindelse og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er faldet forholdsvis kraftigt fra 1994-1998 
til 2009-2013, jf. figur 4.4. Ser man på 65-årige kvinders restlevetid er forskellen halveret og 
er nu 1 år, mens forskellen i 65-årige mænds restlevetid er reduceret fra 2,4 år til 1,1 år. 
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Figur 4.4: Forskelle i forventet restlevetid mellem 65-årige personer med dansk op-

rindelse og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på køn, 1994-2013, år

 
Note: Afrunding af tallene har medført, at tallene i figuren ikke er i overensstemmelse med tallene i figur 4.3. 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. 
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