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INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 
 

OPBYGNING 

Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og ef-

terkommere i Danmark.1 

 

Notatet omfatter tre afsnit, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet – befolkningstal, 

uddannelse og beskæftigelse.  

 

Første del beskriver befolkningstallene, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, op-

rindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.  

 

Andet afsnit omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende uddannelse.  

 

Tredje afsnit indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere.  

 

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.2 

                                                   

1 Redaktionen er afsluttet den 22. november 2013. 

2 Kroatien blev medlem af EU den 1. juli 2013. Indvandrere og efterkommere med oprindelse i Kroatien behandles dog som indvandrere og efterkommere med ikke-

vestlig oprindelse i dette notat, da de relevante statikker i Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik ikke er opdaterede på nuværende tidspunkt. 

Personer med Kroatisk oprindelse udgjorde 0,24 pct. af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse den 1. januar 2013. 
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1  BEFOLKNINGSTAL 

 

1.1 Indvandrere og efterkommere i Danmark 

Pr. 1. januar 2013 var der i alt 600.674 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 10,7 pct. af den 

samlede befolkning, jf. figur 1.1. 

 

Figur 1.1: Danmarks befolkning fordelt på herkomst, pr. 1. januar 2013, pct. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02 

 

7,0 pct. af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, mens 3,7 

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 2013, pct. og antal 

 Personer Andel af hele befolkningen 

  Ikke-vestlig oprindelse   

    Indvandrere 267.403 4,8 % 

    Efterkommere 123.815 2,2 % 

    I alt 391.218 7,0 % 

  Vestlig oprindelse   

    Indvandrere 188.983 3,4 % 

    Efterkommere 20.473 0,4 % 

    I alt 209.456 3,7 % 

Alle indvandrere og efterkommere                                          600.674 10,7 % 

Dansk oprindelse 5.001.954 89,3 % 

Hele befolkningen 5.602.628 100,0 % 

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

Knap 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere, der er bosat i Danmark, har oprindelse i 15 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 med oprindelse i Polen (5,7 pct.), 

Tyskland (5,3 pct.) og Irak (5,0 pct.). 

 

Tabel 1.2: Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2013, pct. og antal 

 Indvandrere Efterkommere I alt  

Andel af alle indvandrere 

og efterkommere i Dan-

mark 

  Tyrkiet 32.235 28.437 60.672 10,1 % 

  Polen 29.903 4.102 34.005 5,7 % 

  Tyskland 28.690 3.016 31.706 5,3 % 

  Irak 21.163 9.036 30.199 5,0 % 

  Libanon 12.086 12.604 24.690 4,1 % 

  Bosnien-Hercegovina 17.426 4.978 22.404 3,7 % 

  Pakistan 12.332 9.754 22.086 3,7 % 

  Somalia 10.168 7.505 17.673 2,9 % 

  Iran 13.306 3.450 16.756 2,8 % 

  Norge 14.860 1.467 16.327 2,7 % 

  Jugoslavien (eks.) 10.199 6.082 16.281 2,7 % 

  Sverige 13.068 1.979 15.047 2,5 % 

  Afghanistan 11.585 3.460 15.045 2,5 % 

  Vietnam 9.074 5.437 14.511 2,4 % 

  Storbritannien 12.531 1.357 13.888 2,3 % 

  Øvrige lande 207.760 41.624 249.384 41,5 % 

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 2012. I samme 

år er der indrejst knap 53.000 indvandrere og efterkommere til landet. Dermed er nettovandringen knap 

22.900 for indvandrere og efterkommere i 2012.3 Efterkommere med vestlig baggrund er den eneste gruppe, 

hvor flere personer er udvandret end indvandret. 

 

Figur 1.2 viser udviklingen i nettoindvandringen fordelt på oprindelse.  

 

  

                                                   

3

 Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. 
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Tabel 1.3: Vandringer fordelt på oprindelse og herkomst, 2012, antal  

 Indvandring Udvandring Nettoindvandring 

Ikke-vestlig oprindelse    

  Indvandrere 17.908 9.077 8.831 

  Efterkommere 1.548 1.478 70 

  I alt 19.456 10.555 8.901 

Vestlig oprindelse    

  Indvandrere 33.064 18.667 14.397 

  Efterkommere 392 820 -428 

  I alt 33.456 19.487 13.969 

Alle indvandrere og efterkommere 52.912 30.042 22.870 

Dansk oprindelse 18.827 17.946 881 

Hele befolkningen 71.739 47.988 23.751 

Anm.1: 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 myndighederne.  

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 

 

Perioden fra 2000 til 2003 karakteriseres ved, at nettoindvandringen forbliver på nogenlunde samme niveau 

for indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, mens den er faldende for personer med ikke-

vestlig oprindelse.  

 

Efter 2003 og til 2008 er nettoindvandringen af personer med vestlig oprindelse stigende og overgår fra 

2004 nettoindvandringen af personer med ikke-vestlig oprindelse. Nettoindvandringen for indvandrere og 

efterkommere med ikke–vestlig oprindelse er fra 2004 til 2006 uændret, hvorefter den stiger frem til 2008. 

Siden 2008 er nettoindvandringen stagneret for personer med ikke-vestlig oprindelse, mens den først er 

faldet, senere steget og nu stagneret for personer med vestlig oprindelse. 

 

Figur 1.2: Nettoindvandring fordelt på oprindelse, 2000-2012, antal 

 
Anm.1: 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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Det er stort set de samme oprindelseslande som 2011, der har den største indvandring og udvandring. Over-

sigten over disse lande fremgår af figur 1.3. I forhold til 2011 har Bulgarien erstattet Ukraine på listen over de 

største oprindelseslande opgjort efter indvandring og udvandring i 2012.4 

 

De fleste lande er kendetegnet ved positiv nettoindvandring. Grupperne med amerikansk og islandsk oprin-

delse har dog haft en negativ nettoindvandring i 2012. Grupper af personer med rumænsk, polsk og litauisk 

baggrund har haft den højeste positive nettoindvandring.  

 

Figur 1.3: De største oprindelseslande, opgjort efter antallet, der indvandrede og udvandrede i 2012, antal 

 
Anm.1: Bemærk, at der er 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. 

Anm.2: 10 oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2012, og 10 oprindelseslande med det største antal af 

indvandrere og efterkommere, som udvandrede i 2012, er inkluderet i figuren. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 

 

1.4 Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark 

Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med omkring 447.700 personer i perioden 1980-

2013. Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med 7,7 pro-

centpoint siden 1980 – fra 3,0 pct. i 1980 til 10,7 pct. i 2013, jf. figur 1.4. 

  

                                                   

4 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur 1.4. 
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Figur 1.4: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på oprindelse, pr. 

1. januar 1980–1. januar 2013, pct.  

 
Anm.1: Efterkommere med vestlig oprindelse udgør en meget lille andel (0,4 % i 2013) 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. Her-

overfor er udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnærmelsesvis konstant indtil midten 

af nullerne (der er en stigning på 0,4 procentpoint i perioden 1980-2004). Siden 2006 har andelen af vestlige 

indvandrere haft den største vækst sammenlignet de to andre oprindelsesgrupper. 

 

Tabel 1.4: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolk-

ningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar 2012-1. januar 2013, pct. og antal  

 
1. januar 

2012 

1. januar 

2013 

Vækst, antal 

personer 

Vækst, 

 pct. 

Gruppens andel 

af den samlede 

befolkningstil-

vækst 

  Rumænien 10.862 13.798 2.936 27,0 % 13,3 % 

  Polen 31.720 34.005 2.285 7,2 % 10,3 % 

  Syrien 4.907 6.057 1.150 23,4 % 5,2 % 

  Litauen 7.946 8.985 1.039 13,1 % 4,7 % 

  Bulgarien 4.364 5.353 989 22,7 % 4,5 % 

  Afghanistan 14.333 15.045 712 5,0 % 3,2 % 

  Ungarn 3.230 3.805 575 17,8 % 2,6 % 

  Somalia 17.112 17.673 561 3,3 % 2,5 % 

  Iran 16.210 16.756 546 3,4 % 2,5 % 

  Italien 5.012 5.554 542 10,8 % 2,5 % 

      

Alle indvandrere og efterkommere 580.461 600.674 20.213 3,5 % 91,4 % 

Dansk oprindelse 5.000.055 5.001.954 1.899 0,0 % 8,6 % 

Hele befolkningen 5.580.516 5.602.628 22.112 0,4 % 100,0 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02 
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De 10 grupper med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark siden 2012 kan ses i tabel 

1.4.  

 

Gruppen af personer med rumænsk oprindelse er med 13,3 pct. placeret øverst på listen over grupper med 

den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Polen, hvis andel i befolkningstilvækst-

ener over 10,3 pct. 

 

Generelt kan 91,4 pct. af den samlede befolkningstilvækst på lidt over 22.100 personer i 2013 tilskrives ind-

vandrere og efterkommere.  

 

1.5 Aldersfordeling 

Aldersprofilen for henholdsvis indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse er meget for-

skellig.  

 

Tabel 1.5: Aldersfordelingen fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar 2013, pct. 

 Aldersgrupper 

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

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 4,9 % 11,4 % 36,0 % 41,3 % 6,3 % 100,0 % 

Efterkommere 61,8 % 25,1 % 12,4 % 0,6 % 0,0 % 100,0 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 4,9 % 15,2 % 34,9 % 31,7 % 13,4 % 100,0 % 

Efterkommere 50,9 % 13,7 % 14,5 % 15,2 % 5,6 % 100,0 % 

 

Dansk oprindelse 18,8 % 11,1 % 16,8 % 34,2% 19,1 % 100,0 % 

Hele befolkningen 18,7 % 11,6 % 18,2 % 33,6 % 17,8 % 100,0 % 

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 

 

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, 

da knap 62 pct. er under 16 år. 

 

Gruppen af indvandrere – med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse – udgøres hovedsageligt af personer i 

den erhvervsaktive alder, dvs. 16-64 år. Knap 82 pct. af indvandrere med vestlig oprindelse og næsten 89 

pct. indvandrere med ikke-vestlig oprindelse befinder sig i denne gruppe.  

 

Andelen af personer over 64 år er størst blandt personer med dansk oprindelse (19,1 pct.). De efterfølges af 

indvandrere med vestlig oprindelse (13,4 pct.). 
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1.6 Geografisk fordeling  

Danmarks indvandrere og efterkommere fordeler sig ikke jævnt udover hele landet. Tværtimod huser 10 ud 

af landets 98 kommuner næsten halvdelen af samtlige 600.674 indvandrere og efterkommere.  

 

Tabel 1.6 viser, at landets to største kommuner – København og Aarhus - huser næsten 30 pct. af alle ind-

vandrere og efterkommere. 

 

Tabel 1.6: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 2013, pct. og antal  

 Antal Andel 

København 124.761 20,8 % 

Aarhus 48.603 8,1 % 

Odense 27.209 4,5 % 

Aalborg 17.921 3,0 % 

Frederiksberg 17.794 3,0 % 

Høje-Taastrup 11.081 1,8 % 

Gladsaxe 10.748 1,8 % 

Esbjerg 10.276 1,7 % 

Vejle 10.084 1,7 % 

Gentofte 9.673 1,6 % 

Øvrige kommuner 312.524 52,0 % 

I alt 600.674 100,0 % 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 

 

I figurerne 1.5 og 1.6 fremgår andelen af indvandrere og efterkommere med hhv. ikke-vestlig og vestlig op-

rindelse i forhold til den samlede befolkning i de enkelte kommuner. 

 

Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj, Brøndby og Albertslund, samt Danmarks tre storbykommu-

ner – København, Aarhus og Odense – er de kommuner, som har de største befolkningsandele af indvandrere 

og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.  

 

Kommunerne Frederiksberg, København, Aabenraa og Gentofte har de største befolkningsandele af indvan-

drere og efterkommere med vestlig oprindelse.  
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Figur 1.5: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. 

januar 2013, pct.  

 

 

Anm.1: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 
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Figur 1.6: Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. 

januar 2013, pct.  

 

 
Anm. 1: 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 1.7, er der 

en større andel af danske statsborgere blandt efterkommere end blandt indvandrere.  

 

Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2013, pct.  
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Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1. 

 

Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med dansk statsborgerskab 

(72,8 pct.). Indvandrere med vestlig oprindelse udgør den største gruppe af personer med udenlandsk stats-

borgerskab (83,0 pct.).  

 

Figur 1.8: Andelen af indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab fordelt på herkomst og op-

rindelse, 2000-2012, pct. 

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2.  
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Siden 2000 er andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som har dansk stats-

borgerskab, steget, jf. figur 1.8. Stigningen har primært fundet sted i perioden 2000-2007, hvorefter andelen 

er stagneret.  

 

For indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse er andelen med dansk statsborgerskab faldet, sær-

ligt fra 2007 og frem. 
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2  IGANGVÆRENDE UDDANNELSE 

I dette afsnit belyses nøgletal vedrørende indvandrere og efterkommere, som er i gang med en ungdomsud-

dannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013. 

 

Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Videre-

gående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.  

 

Det skal understreges, at tallene vedrørende igangværende uddannelse ikke viser, hvor stor en andel der rent 

faktisk fuldfører den påbegyndte uddannelse.  

 

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.  

 

2.1 16-19-årige indvandrere og efterkommere 

Tabel 2.1 viser, hvor stor en andel af de 16-19-årige indvandrere og efterkommere samt personer med 

dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, og hvilket uddannelsesniveau de 

befinder sig på. 

 

Tabel 2.1: 16-19-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang 

med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på oprindelse og uddannelsesniveau, pct.  

 Grundskole 
Ungdoms-

uddannelse 

Videregående uddan-

nelse 

Ikke under uddan-

nelse/uoplyst 
I alt 

Ikke-vestlig oprindelse      

Indvandrere 29,3 % 48,0 % 2,1 % 20,6 % 100,0 % 

Efterkommere 18,5 % 57,2 % 3,9 % 20,4 % 100,0 % 

I alt 21,9 % 54,2 % 3,4 % 20,5 % 100,0 % 

Vestlig oprindelse       

Indvandrere 21,2 % 51,2 % 2,2 % 25,4 % 100,0 % 

Efterkommere 15,7 % 60,9 % 3,5 % 19,9 % 100,0 % 

I alt 19,1 % 54,9 % 2,7 % 23,3 % 100,0 % 

      

Alle indvandrere og efter-

kommere 
21,6 % 54,3 % 3,3 % 20,8 % 100,0 % 

Personer med dansk oprin-

delse 
18,6 % 62,8 % 1,5 % 17,1 % 100,0 % 

Hele befolkningen  18,9 % 61,9 % 1,6 % 17,5 % 100,0 % 

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

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 
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79,2 pct. af alle 16-19-årige indvandrere og efterkommere er i gang med at uddanne sig. Det er 3,7 pro-

centpoint lavere end deres jævnaldrende med dansk oprindelse.  

 

54,3 pct. af alle indvandrere og efterkommere mellem 16 og 19 år er i gang med en ungdomsuddannelse. 

Det er 8,5 procentpoint færre end blandt den tilsvarende gruppe af personer med dansk oprindelse.  

 

Ser man på videregående uddannelse, tegnes det omvendte billede. Her er andelen af indvandrere og efter-

kommere, der er i gang med en videregående uddannelse, mere end dobbelt så høj som andelen af personer 

med dansk oprindelse.  

 

Både for ikke-vestlige og vestlige 16-19-årige indvandrere og efterkommere gælder det, at flere efterkom-

mere end indvandrere er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Blandt de 

ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i aldersgruppen er 2,8 procentpoint flere i gang med en uddan-

nelse end blandt vestlige indvandrere og efterkommere.  

 

Figur 2.1 viser, hvor stor en andel af 16-19-årige mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse samt perso-

ner med dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i 

skoleåret 2012/2013. 

 

Figur 2.1: 16-19-årige indvandrere og efterkommere medikke–vestlig oprindelse samt personer med dansk 

oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 

2012/2013, fordelt på køn og herkomst, pct.  

 

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

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

Generelt er der en højere andel af kvinder end mænd, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013.  
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De 16-19-årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er værd at bemærke. 64,1 pct. af dem er i 

gang med en af ovenstående uddannelser, hvilket kun overgås af kvinder med dansk oprindelse (65,2 pct.).  

 

Siden skoleåret 2011/2012 er andelen af 16–19-årige, som er i gang med ungdomsuddannelse eller videre-

gående uddannelse, steget med 0,5 procentpoint for indvandrerkvinder og 0,2 procentpoint for efterkom-

mermænd. I samme periode er andelen af indvandrermænd og efterkommerkvinder, som er i gang med 

ovenstående uddannelser, faldet med henholdsvis 1,3 og 2,6 procentpoint. Både mænd og kvinder med 

dansk oprindelse har oplevet en positiv udvikling.5 

 

2.2 20-24-årige indvandrere og efterkommere 

Det fremgår af tabel 2.2, at 48,1 pct. af de 20-24-årige indvandrere og efterkommere er i gang med en ud-

dannelse i skoleåret 2012/2013. Det er lidt over 5 procentpoint lavere end i den tilsvarende aldersgruppe 

blandt personer med dansk oprindelse. 

 

Tabel 2.2: 20-24-årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang 

med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på oprindelse og uddannelsesniveau, pct.  

 Videregående uddannelse Anden uddannelse 
Ikke under uddannel-

se/uoplyst 
I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 27,3 % 17,2 % 55,5 % 100,0 % 

Efterkommere 36,6 % 15,0 % 48,4 % 100,0 % 

I alt 31,6 % 16,2 % 52,2 % 100,0 % 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 42,5 % 5,6 % 51,9 % 100,0 % 

Efterkommere 40,2 % 12,5 % 47,3 % 100,0 % 

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

     

Alle indvandrere og 

efterkommere 
34,5 % 13,6 % 51,9 % 100,0 % 

Personer med dansk 

oprindelse 
35,2% 18,0 % 46,8 % 100,0 % 

Hele befolkningen  35,1% 17,5 % 47,4 % 100,0 % 

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

Note 1: Videregående uddannelse henviser til kort, mellemlang, bachelor og lang videregående uddannelse. 

Note 2: Anden uddannelse henviser til grundskole eller ungdomsuddannelse. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 

 

For de 20-24-årige gælder det, at andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse samt ef-

terkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 

                                                   

5 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur 1.17. 
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2012/2013, er højere end andelen af personer med dansk oprindelse. Det omvendte gør sig gældende for 

indvandrere med ikke-vestlig oprindelse.  

 

Det er bemærkelsesværdigt for det pågældende skoleår, at andelen af 20-24-årige, der er i gang med en 

videregående uddannelse, generelt er steget siden skoleåret 2011/2012.6 Således er andelen af indvandrere 

og efterkommere, der er i gang med en videregående uddannelse, steget med 2,5 procentpoint, mens ande-

len af personer med dansk oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er steget med 1,4 

procentpoint. 

 

Andelen af personer, som ikke er i uddannelse, er ret høj for alle grupper. Det er derfor vigtigt at understre-

ge, at en del af disse personer kan have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannel-

se og kan være i beskæftigelse.  

 

Blandt de 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk 

oprindelse er det efterkommerkvinderne, der indtager førerpositionen. Det fremgår af figur 2.2, at 44,3 pro-

cent af kvinderne i den pågældende gruppe er i gang med en videregående uddannelse. Det er 2,3 procent-

point flere end blandt deres kvindelige jævnaldrende med dansk oprindelse. Efterkommerkvinderne med 

ikke-vestlig oprindelse har dermed øget deres forspring siden sidste skoleår med 0,8 procentpoint.7 

 

Figur 2.2 viser desuden, at andelen af mænd mellem 20 og 24 år, der er i gang med en videregående uddan-

nelse i skoleåret 2012/2013, er betydelig lavere end andelen af kvinder. Det gælder for såvel indvandrere og 

efterkommere som for personer med dansk oprindelse.   

 

Andelen af efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i 

skoleåret 2012/2013 er større end andelen af mænd med dansk oprindelse, der er ved at tage en videregå-

ende uddannelse. Med en fremgang på 2,9 procentpoint8 siden skoleåret 2011/2012 har efterkommermæn-

dene overhalet deres jævnaldrende mænd med dansk oprindelse. Der er således 1 procentpoint flere efter-

kommermænd, som er i gang med en videregående uddannelse, end mænd med dansk oprindelse. 

 

Indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse har den laveste andel, der er i gang med en videregående ud-

dannelse i skoleåret 2012/2013 (22,9 pct.). Denne gruppe har dog oplevet en fremgang på 2 procentpoint i 

forhold til året før.9 

 

Forskellen mellem gruppen af efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse (dvs. gruppen med den høje-

ste andel af 20-24-årige, som er i gang med en videregående uddannelse) og gruppen af indvandrermænd 

med ikke-vestlig oprindelse (dvs. gruppen med den laveste andel af 20-24-årige, som er i gang med en vi-

deregående uddannelse), udgør 21,4 procentpoint.  

                                                   

6 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, tabel 1.8. 

7 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur 1.19. 

8 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur 1.19. 

9 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om Integration: Status og udvikling, figur 1.19. 
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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 uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på køn og oprin-

delse, pct. 

 

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

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32.   
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3  BESKÆFTIGELSE 

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

alder og oprindelsesland. 

Det skal bemærkes, at Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetoden for beskæftigelsestallene. Derfor 

kan der forekomme små forskelle i tal fra tidligere år i forhold til denne udgivelse.  

3.1 Personer i den erhvervsaktive alder 

Pr. 1. januar 2012 er knap 3.560.000 af den samlede befolkning i Danmark i den erhvervsaktive alder, dvs. 

mellem 16 og 64 år. I gennemsnit er 7 ud af 10 personer (71,3 pct.) i beskæftigelse. Dette svarer til omkring 

2.530.000 personer. Blandt dem er der omkring 227.000 indvandrere og efterkommere. 

Figur 3.1 viser, at under halvdelen (48,0 pct.) af indvandrerne med ikke-vestlig oprindelse i den erhvervsakti-

ve alder er i beskæftigelse i 2012. Det er den laveste beskæftigelsesfrekvens blandt indvandrere og efter-

kommere med vestlig og ikke-vestlig baggrund samt personer med dansk oprindelse. 

16-64-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er også kendetegnet ved, at en større andel inden for 

gruppen er arbejdsløs (6,4 pct.) eller står uden for arbejdsstyrken (45,6 pct.) end blandt de øvrige befolk-

ningsgrupper. 

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

tilknytning, pr. 1. januar 2012, pct. 

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

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 
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Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder har en højere beskæftigelses-

frekvens end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Personer med dansk oprindelse har 

den højeste beskæftigelsesfrekvens af de tre grupper. 

3.2 Beskæftigelsen blandt 25-64-årige 

I dette afsnit belyses beskæftigelsen blandt personer mellem 25 og 64 år. 16-24-årige personer 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 uddannelse. Medtagelse af 16-24-årige i analyserne af beskæftigelsesni-

veauet kan derfor give et misvisende billede, når der skal ses nærmere på de forskellige befolkningsgrupper. 

Tabel 3.1: Beskæftigelsesfrekvensen og antallet af beskæftigede blandt 25-64-årige fordelt på oprindelse, 

herkomst og køn, pr. 1. januar 2012, pct. og antal

Beskæftigelsesfrekvens Antal beskæftigede 

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 

Ikke-vestlig oprindelse 

Indvandrere 54,5 % 44,8 % 49,4 % 52.362 47.077 99.439 

Efterkommere 67,1 % 62,9 % 65,0 % 4.825 4.440 9.265 

I alt 55,4 % 45,9 % 50,5 % 57.187 51.517 108.704 

Vestlig oprindelse 

Indvandrere 69,2 % 62,7 % 66,1 % 42.385 36.181 78.566 

Efterkommere 73,6 % 72,8 % 73,2 % 2.280 2.011 4.291 

I alt 69,4 % 63,2 % 66,4 % 44.665 38.192 82.857 

Alle indvandrere 

og efterkommere 
60,7 % 52,0 % 56,3 % 101.852 89.709 191.561 

Personer med 

dansk oprindelse 
79,6 % 75,3 % 77,4 % 1.032.932 964.348 1.997.280 

I alt 77,4 % 72,5 % 75,0 % 1.134.784 1.054.057 2.188.841 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

Blandt de 25-64-årige indvandrere og efterkommere er omkring 190.000 personer i beskæftigelse, jf. tabel 

3.1. Ser man nærmere på det overordnede billede, kan der konstateres følgende: 

Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse (50,5 

pct.) er lavere end blandt indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse (66,4 pct.). 

Efterkommere har en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere med den samme oprindelse. 

Beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd er højere end blandt kvinder med den samme oprindelse. 

Den laveste beskæftigelsesfrekvens (49,4 pct.) findes blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. Blandt 

kvinderne er beskæftigelsesfrekvensen 44,8 pct. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd og 
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kvinder i denne gruppe udgør 9,7 procentpoint. Kønsforskellen i beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandre-

re med vestlig oprindelse ligger på 6,5 procentpoint. 

Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med 

vestlig oprindelse ligger 11,0 procentpoint under beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk op-

rindelse. Heroverfor udgør den tilsvarende forskel mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 

baggrund og personer med dansk oprindelse 26,9 procentpoint. 

Efterkommere med vestlig oprindelse er den gruppe, hvor beskæftigelsesfrekvensen er tættest på beskæfti-

gelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse.  

Figur 3.2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt 

personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper og køn, pr. 1. januar 2012, pct. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

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. 

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 omkring 40 procentpoint. 

Den tilsvarende forskel mellem 50-59-årige danske mænd og mænd med ikke-vestlig oprindelse er omkring 

35 procentpoint. 

Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprin-

delse og personer med dansk oprindelse findes blandt de 16-24-årige. 

Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen 

Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige fordelt på køn og oprindelse i perioden 2000-

2012 fremgår af figur 3.3. 
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Siden 2000 er der ikke sket ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæftigelsesfrekvens. 

Mænd med dansk oprindelse har den højeste beskæftigelsesfrekvens, efterfulgt af kvinder med dansk oprin-

delse. 

Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes blandt kvinder med ikke-vestlig baggrund. Denne gruppe har dog 

oplevet den største vækst (omkring 10 procentpoint) i beskæftigelsesfrekvensen siden 2000. 

Figur 3.3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere samt personer med 

dansk oprindelse fordelt på køn og oprindelse, pr. 1. januar 2000-2012, pct. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 

Beskæftigelsesfrekvensen hos samtlige grupper toppede i 2008. Derefter skete der et fald, som generelt var 

større for mænd end for kvinder frem til 2011. I perioden 2008-2011 oplevede mænd med ikke-vestlig op-

rindelse et 8,7 procentpoints fald i beskæftigelsesfrekvensen, hvilket er det største fald i forhold til de andre 

grupper. Fra 2011 til 2012 er der, bortset fra kvinder med dansk oprindelse, igen sket en lille stigning i be-

skæftigelsesfrekvensen. Den største stigning er sket hos mænd med vestlig oprindelse med 1,8 procentpoint. 

Figur 3.4 viser udviklingen i gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere 

med henholdsvis vestlig og ikke-vestlig baggrund i forhold til beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med 

dansk oprindelse. 

25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund oplevede en reduktion i gabet i perio-

den 2000-2008. Derefter begyndte gabet at blive større igen. Fra 2011 er der en svag tendens til en redukti-

on i gabet. 
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Figur 3.4: Gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med 

ikke-vestlig og vestlig oprindelse og beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse i til-

svarende aldersgruppe, pr. 1. januar 2000-2012, procentpoint 

Anm.1: Beskæftigelsesgabet er beregnet som forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for hhv. indvandrere/efterkommere og personer med dansk oprindelse i 

alderen 25-64 år. 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 
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