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Uddannelse og
beskæftigelse får
ægteskabet til at
holde
Arbejdsløshed øger risikoen for
skilsmisse markant, mens en lang
uddannelse og en høj stilling trækker
i den modsatte retning. Der er dog
store kønsforskelle.
En analyse har set på alle dem, der blev
gift for 25 år siden.
Sandsynligheden for, at et ægtepar når
at fejre sølvbryllup, er gennemgående
større for par, der er jævnaldrende og
har uddannelse og job på samme
niveau.
Generelt falder skilsmisserisikoen for
personer, der har en lang uddannelse og
en høj stilling. Men der er betydelige
kønsforskelle.
Har manden fx en lang videregående
uddannelse, og kvinden en kort, så er
sandsynligheden for skilsmisse under 25
pct. Er rollerne byttet om, er
skilsmisserisikoen næsten 40 pct.
Også geografiske forhold spiller ind på
sandsynligheden for at blive skilt.
Læs artiklen om skilsmisserisiko

Der er lavere risiko for skilsmisse, hvis man
har en lang uddannelse og en høj stilling.

Ældre på landet
trives lige så godt
som byboere
Ældre mennesker, der bor i
landdistrikter, har lige så godt
helbred som ældre i byerne og er
mindre bekymrede i hverdagen.
Ældre i landdistrikter bor ofte langt fra
deres børn, offentlig transport og
indkøbsmuligheder. Alligevel trives de
generelt lige så godt som ældre i
byområderne.
Deres selvoplevede helbred er omtrent
det samme som byboernes, og de er lidt
mindre bange og bekymrede i
hverdagen.
Fx fortæller 31 pct. i landdistrikterne
længere væk fra de største byer, at de
er bekymrede i hverdagen, mens det
gælder 37 pct. af ældre i eller omkring
de største byer.
Ældre på landet har generelt mere
kontakt til deres naboer. Til gengæld ser
de deres børn lidt sjældnere.
Læs artiklen om ældre i landdistrikter

Ældre i landdistrikter er mindre bange og
bekymrede i hverdagen.

Personer med
handicap oplever
oftere diskrimination
Borgere, der har et handicap, har
oftere en oplevelse af at blive
diskrimineret end andre. Især de
unge oplever ofte diskrimination.
Borgere, der har fysiske
funktionsnedsættelser, kan opleve, at de
bliver udsat for diskrimination alene på
baggrund af deres handicap. Men de
føler også i højere grad end andre, at de
bliver diskrimineret af andre årsager – fx
køn, alder, etnicitet, religion eller
seksualitet.
Unge oplever væsentlig mere
diskrimination end ældre. Over
halvdelen af de unge (16-24 år) med en
større funktionsnedsættelse har oplevet
diskrimination på baggrund af andet end
deres handicap.
Personer med større
funktionsnedsættelse er generelt mere
udsatte end dem, der har et mindre
handicap.
Diskriminationen på grund af handicap
reduceres markant for de borgere, der
selv vurderer, at de har et godt helbred
eller en god arbejdsevne.
Læs artiklen om handicap og
diskrimination

Mange, der har en fysisk funktionsnedsættelse,
oplever diskrimination.

Europæere fylder
lokalerne på nyt
dansktilbud
Indvandrere, der kommer til Danmark
for at arbejde og studere, har siden
starten af 2014 modtaget et særligt
tilrettelagt dansktilbud. De fleste
kursister er europæere.
Når indvandrere kommer til landet for at
arbejde eller studere, har de brug for et
målrettet dansktilbud, så de kan klare
sig på arbejdspladsen, på uddannelsen
og i hverdagen.
Derfor er der fra 2014 indført en ny
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
specifikt til denne målgruppe.
Omkring 6.000 begyndte på tilbuddet i
første halvår af 2014. De fleste kursister
er fra europæiske lande.
Fra 2007 til 2013 steg antallet af
kursister på de ordinære
danskuddannelser – som retter sig mod
alle med en udenlandsk baggrund –
med 56 procent. Antallet forventes at
falde væsentligt, efter at de udenlandske
arbejdstagere og studerende har fået et
alternativt tilbud.
Baggrunden for det nye tilbud er blandt
andet, at der kun er få blandt de
udenlandske arbejdstagere og
studerende, der tager danskprøven på
de ordinære uddannelsestilbud.
Se artiklen om det nye dansktilbud

Der er flest europæere på det nye dansktilbud for
udlændinge.
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Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde
Ægteskabet har generelt bedre chancer, når ægtefællerne har samme alder, uddannelse og
beskæftigelse. Arbejdsløshed øger risikoen for skilsmisse markant, mens en lang uddannelse og en høj
stilling trækker i den modsatte retning. Der er dog betydelige kønsforskelle. En analyse har set på alle
dem, der blev gift for 25 år siden.
Sandsynligheden for, at et ægtepar når at fejre sølvbryllup, er gennemgående større for par, der er
jævnaldrende og har uddannelse og job på samme niveau. Skilsmisserisikoen er især lav for par, hvor begge
er højtuddannede. Er begge forskere, er risikoen fx kun 17 pct. Omvendt er skilsmisserisikoen 45 pct., når
begge har grundskole som højest fuldførte uddannelse.
Generelt falder skilsmisserisikoen for personer, der har en lang uddannelse og en høj stilling. Men der er
betydelige kønsforskelle. Har manden fx en lang videregående uddannelse, og kvinden en kort, så er
sandsynligheden for skilsmisse under 25 pct. Er rollerne byttet om, er skilsmisserisikoen næsten 40 pct.
Også geografiske forhold spiller ind på sandsynligheden for at blive skilt. Især Sjælland har en høj andel af
fraskilte, mens flest holder sammen i de jyske kommuner.
En beskrivende analyse har set på 56.358 personer (28.179 ægtepar), der blev gift for 25 år siden (dvs. i
1988). De er overordnet opdelt i 35.800 personer, der stadig i dag er gift med samme person, og 20.558,
der er blevet skilt siden da. Af de fraskilte er lidt over en tredjedel gift med en anden i dag.
Personerne er kun med i analysen, hvis de selv og ægtefællen i 2013 fortsat var levende og bosiddende i
Danmark. Blandt 3 par, der blev gift i 1988, har partnerne i dag samme køn. Disse par indgår ikke i de
kønsopdelte figurer.

Jo mindre aldersforskel, jo mindre skilsmisserisiko
Figur 1 viser, at færre bliver skilt, hvis der er en lille aldersforskel mellem ægtefællerne. Er aldersforskellen
under 1 år, så er 33 pct. af parrene blevet skilt. Sandsynligheden stiger med aldersforskellen og er 44 pct.,
hvis manden er mere end 10 år ældre, og 53 pct., hvis kvinden er mere end 10 år ældre. Blandt de ca. 1.200
par, hvor kvinden er mere end 5 år ældre, er næsten halvdelen skilt i dag.

Figur 1. Andel fraskilte ægtepar fra 1988 fordelt på aldersforskelle, pct.
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Note: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Mange fraskilte i København
Særligt i sjællandske kommuner bor en stor andel, der er blevet skilt, og København skiller sig ud med 51
pct. fraskilte (tabel 1). I den anden ende af skalaen er ni jyske kommuner samt Dragør med 20-30 pct.
fraskilte.
Tabel 1. Kommuner med henholdsvis størst og mindst andel af fraskilte blandt ægtepar fra 1988, pct.
De 10 kommuner med størst
andel af fraskilte
København
51 %
Fanø
47 %
Kalundborg
45 %
Frederiksberg
44 %
Lolland
44 %
Nordfyns
44 %
Næstved
43 %
Holbæk
42 %
Stevns
41 %
Brøndby
41 %

De 10 kommuner med
mindst andel af fraskilte
Dragør
Holstebro
Lemvig
Ringkøbing-Skjern
Læsø
Ikast-Brande
Varde
Hedensted
Herning
Rebild

20 %
26 %
26 %
28 %
28 %
29 %
29 %
29 %
29 %
30 %

Note: Enheden er personer.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Arbejdsløshed øger risikoen for skilsmisse
Figur 2 ser dels på sandsynligheden for skilsmisse på baggrund af egen beskæftigelse i dag, dels på
sandsynligheden for skilsmisse, hvis parterne har samme beskæftigelsessituation. Blandt arbejdsløse og
personer uden for arbejdstyrken er over halvdelen skilt, mens det gælder for ca. en tredjedel af dem, der er

i arbejde. Generelt falder sandsynligheden for skilsmisse, hvis ægtefællerne har samme beskæftigelse i dag.
Blandt arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken giver det dog ikke bedre odds, at ægtefællerne
begge i dag står uden arbejde.
Figur 2. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988 fordelt på egen og ægtefælles socioøkonomiske status i
dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Bemærk, at ’personer uden for arbejdsstyrken’ er uden pensionister og anden tilbagetrækning fra arbejdsstyrken.
Note 3: Enheden er personer.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Når det drejer sig om højest fuldførte uddannelse (figur 3), tegner der sig et lignende billede. Tendensen er,
at markant flere holder sammen, når uddannelsen er lang. Hvis ægtefællerne har samme
uddannelsesniveau, falder skilsmisseraten yderligere. Kun hvis begge har grundskole som højest fuldførte
uddannelse, stiger skilsmisseraten.

Figur 3. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988 fordelt på egen og ægtefælles højest fuldførte
uddannelse i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Enheden er personer.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Højtuddannede kvinder bliver ofte skilt, når manden har en kort uddannelse
Uddannelse og beskæftigelse virker ikke lige skilsmisseforebyggende for mænd og kvinder. Kvinder med en
høj uddannelse eller stilling bliver oftere skilt end mænd på samme niveau. En særlig dårlig kombination er,
når manden er mindre uddannet end kvinden. De følgende figurer viser skilsmisseraten fordelt på
uddannelse og beskæftigelse for henholdsvis mænd og kvinder. Der er fokus på de områder, hvor der er
størst forskel mellem kønnene.
Figur 4 viser, at når manden ikke har anden uddannelse end grundskole, så er skilsmisseraten højere, end
når kvinden kun har grundskole. Det gælder, uanset hvilken anden uddannelse ægtefællen har, men
forskellen stiger for de lange uddannelser. Der er således under 35 pct. sandsynlighed for skilsmisse, når
kvinden har grundskole og manden en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Har
kvinden derimod en lang videregående uddannelse og manden grundskole, så er sandsynligheden for
skilsmisse over 45 pct.

Figur 4. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988, når den ene har grundskole som højest fuldførte
uddannelse fordelt på køn og ægtefælles uddannelse i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Kun grundskole og erhvervskompetencegivende uddannelser indgår i figuren. Forskeruddannelse er inkluderet i ’Lang videregående’.
Note 3: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Forskellen mellem kønnene er markant, når det gælder lang videregående uddannelse (figur 5). Generelt
lover det godt for holdbarheden af ægteskabet, når kun manden har en lang videregående uddannelse,
men mindre godt, når kun kvinden har det. Har manden eksempelvis en lang videregående uddannelse, og
kvinden en kort videregående uddannelse, så er sandsynligheden for skilsmisse under 25 pct. Er rollerne
byttet om, er skilsmisseraten næsten 40 pct.

Figur 5. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988, når den ene har lang videregående uddannelse som
højest fuldførte uddannelse fordelt på køn og ægtefælles uddannelse i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Kun grundskole og erhvervskompetencegivende uddannelser indgår i figuren. Forskeruddannelse er inkluderet i ’Lang videregående’.
Note 3: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Kvinder bliver ofte skilt, når de arbejder som selvstændige
Kvinders og mænds beskæftigelse påvirker også sandsynligheden for skilsmisse på forskellig måde. Figur 6
viser skilsmisseraten, når den ene ægtefælle i dag er lønmodtager på højeste niveau, fx læge eller arkitekt.
Hvis kvinden er lønmodtager på højeste niveau, og manden ikke er i arbejde (arbejdsløs, pensionist osv.), så
er skilsmisseraten markant højere, end hvis manden er lønmodtager på højeste niveau, og kvinden ikke er i
arbejde. Bemærk dog, at det er personers socioøkonomiske status i 2013, der er opgjort.

Figur 6. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988, når den ene er lønmodtager på højeste niveau fordelt på
køn og ægtefælles socioøkonomiske status i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Figuren fokuserer på udvalgte kategorier af socioøkonomisk status.
Note 3: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Der er store kønsforskelle, når man ser på ’anden lønmodtager’, som fx dækker personer, der er
beskæftiget med rengøringsarbejde, budtjeneste, vagtarbejde samt pakke- og transportarbejde (figur 7).
Her er skilsmisseraten typisk betydeligt højere, når manden er ’anden lønmodtager’, og kvinden ikke er i
arbejde. Er kvinden derimod ’anden lønmodtager’, så er skilsmisseraten markant lavere næsten uanset
mandens status.

Figur 7. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988, når den ene er ’anden lønmodtager’ fordelt på køn og
ægtefælles socioøkonomiske status i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Figuren fokuserer på udvalgte kategorier af socioøkonomisk status.
Note 3: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Skilsmisseraten er typisk højere, når kvinden er selvstændig, end når manden er det (figur 8). Er kvinden
selvstændig og manden arbejdsløs, så er der eksempelvis over 60 pct. sandsynlighed for, at de er blevet
skilt efter de 25 år, hvilket er den højeste sandsynlighed i de job-konstellationer, der er set på i analysen.
Arbejdsløshed øger dog konsekvent skilsmisseraten stort set uafhængigt af andre omstændigheder.

Figur 8. Andel fraskilte blandt ægtepar fra 1988, når den ene er selvstændig fordelt på køn og ægtefælles
socioøkonomiske status i dag, pct.
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Note 1: Definitioner i faktaboks.
Note 2: Figuren fokuserer på udvalgte kategorier af socioøkonomisk status.
Note 3: Enheden er ægtepar.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Fakta: Analysens begreber
Socioøkonomisk status:
’Topleder’ omfatter ledelsesarbejde på øverste administrative plan i virksomheder og organisationer.
’Lønmodtager på højeste niveau’ kan være fx være fysikere, aktuarer, bygningsingeniører, arkitekter og
læger. ’Lønmodtager på mellemniveau’ omfatter ansatte i tekniske funktioner inden for produktion,
transport, handel og administration samt personer, der er beskæftiget med undervisnings- og
omsorgsarbejde i institutioner og sundhedssektor. ’Lønmodtager på grundniveau’ omfatter personer, der
er beskæftiget med almindeligt kontorarbejde, kundeservice, service i forbindelse med personlige
tjenester, overvågnings- og redningsarbejde samt arbejde inden for landbrug, gartneri og
håndværkspræget arbejde. ’Anden lønmodtager’ omfatter fx personer, der udfører rengøringsarbejde,
budtjeneste, vagtarbejde samt pakke- og transportarbejde uden brug af maskiner. ’Lønmodtager u.n.a.’
indeholder personer, der ikke kan dannes socioøkonomisk status for ved hjælp af de nævnte
statistikregistre. ’Tilbagetrukket fra arbejdsstyrken’ er typisk efterlønnere. ’Arbejdsløse’ står til rådighed for
arbejdsmarkedet, men er uden arbejde. ’Uden for arbejdsstyrken’ (der ikke omfatter ’tilbagetrukket fra
arbejdsstyrken’) kan fx være modtagere af kontanthjælp eller sygedagpenge eller personer på orlov.

Uddannelsesniveau:
Erhvervsfaglige uddannelser – fx uddannelserne til tømrer, frisør og elektriker – varer typisk 4 år. De
videregående uddannelser bygger som regel oven på en gymnasial uddannelse. Korte videregående
uddannelser – fx til finansøkonom eller datamatiker – varer typisk 1-2 år. Mellemlange videregående
uddannelser varer typisk 2-4 år og dækker fx uddannelserne til sygeplejerske, folkeskolelærer og
diplomingeniør. Uddannelserne til antropolog, læge og teolog er alle eksempler på lange videregående
uddannelser. De varer typisk 5 år. En forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse) ligger i forlængelse af en lang
videregående uddannelse.

Ældre på landet trives lige så godt som byboere
Ældre i landdistrikter bor ofte langt fra deres børn, offentlig transport og indkøbsmuligheder. Alligevel
trives de generelt lige så godt eller endda en smule bedre end ældre i byområderne. Deres selvoplevede
helbred er omtrent det samme som byboernes, de er lidt mindre bange og bekymrede i hverdagen og har
mere kontakt til deres naboer. Til gengæld ser de deres børn lidt sjældnere.
Der bor flere og flere i de større byområder, mens andelen af borgere, der bor i landdistrikterne, bliver
mindre. Det er ofte den unge og veluddannede arbejdskraft, der søger væk fra landdistrikterne længere
væk fra de største byer, og disse områder får tilsvarende færre butikker og busser (Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter (2013): Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse. Regeringens redegørelse til
Folketinget og KL (2014): Danmark i forandring. Udvikling i lokal balance)
Trods denne udvikling fra land til by viser denne analyse, at ældre på landet trives mindst lige så godt som
ældre i byområder.
I analysen indgår 4.703 personer i alderen 67-87 år. Alle tal stammer fra Ældredatabasens interviewrunde
fra 2012 (se faktaboks 1).
Til at opdele de ældre efter geografisk bosted anvender analysen Ministeret for By, Bolig og Landdistrikters
sognebaserede typologier, der inddeler Danmark i fire typer af områder (se faktaboks 2). Disse områder er:
- Byområder i eller tæt på de største byer
- Byområder længere væk fra de største byer
- Landdistrikter tæt på de største byer
- Landdistrikter længere væk fra de største byer
Analysen har særligt fokus på ældre, der bor i landdistrikter længere væk fra de største byer, og forholder
sig alene til geografi og ikke til baggrundsforhold som fx uddannelse. Den kan derfor ikke sige noget om
kausale sammenhænge. Det er kun statistisk sikre forskelle, der beskrives i teksten i det følgende.

Ældre i landdistrikterne er lidt mindre bekymrede
Generelt har ældre i landdistrikterne længere væk fra de største byer omtrent samme velbefindende som
andre ældre (figur 1). Lidt færre i landdistrikterne længere væk fra de største byer er bekymrede og bange
for bestemte ting. 31 pct. i landdistrikterne længere væk fra de største byer fortæller således, at de er
bekymrede i hverdagen, hvorimod det samme gør sig gældende for 37 pct. af ældre i eller omkring de
største byer. På samme måde tilkendegiver 9 pct. af de ældre i landdistrikterne længere væk fra de største
byer, at de er bange for bestemte ting, mens det tilsvarende tal for ældre i eller tæt på de største byer er 13
pct.

Figur 1. ”Nu vil jeg spørge til Deres velbefindende i almindelighed. Sker det ofte, af og til, sjældent eller
aldrig…?”. Andelen der svarer ’Ofte’ eller ’Af og til’ (67-87-årige), pct.
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Kilder: Ældredatabasen, typologi over sogne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, registerdata fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Geografien er ikke afgørende for helbredet
Heller ikke forskellene på de ældres selvvurderede helbred er meget markante (figur 2). Uanset geografi
vurderer langt hovedparten (omkring 70 pct.), at deres helbred er godt eller virkelig godt. 4 pct. af de ældre
i landdistrikterne længere væk fra de største byer mener, at deres helbred er dårligt eller meget dårligt. Til
sammenligning mener 7 pct. af ældre i byområderne i eller tæt på de største byer, at deres helbred er
dårligt eller meget dårligt.
Figur 2. ”Hvordan vil De alt i alt vurdere Deres nuværende helbred” (67-87-årige), pct.
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Kilder: Ældredatabasen, typologi over sogne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, registerdata fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Ældre på landet kender deres naboer bedre
Ældre i begge typer af landdistrikter har generelt mere kontakt til deres naboer end i begge byområder

(figur 3). Eksempelvis er andelen, der er gode venner med nogle af deres naboer, 61 pct. for ældre i
landdistrikterne længere væk fra de største byer, mens andelen i byområderne længere væk fra og i eller
tæt på de største byer er henholdsvis 53 pct. og 51 pct. Omvendt er der 79 pct. blandt ældre i eller tæt på
de største byer, der kun hilser på nogle af deres naboer, når de mødes. Den tilsvarende andel er 62 pct. for
ældre i landdistrikterne længst væk fra de største byer. Her hører det dog med til billedet, at byboere,
specielt i etageejendomme, kan have mange, de betragter som deres naboer, og som det derfor sjældent
er realistisk at have en nærmere relation til.
Figur 3. ”Hvor godt kender De Deres naboer? Er der nogle naboer, som De…” (67-87-årige), pct.
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Kilder: Ældredatabasen, typologi over sogne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, registerdata fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Ældre på landet ser deres børn sjældnere
Når man ser på, hvor ofte ældre ser deres børn, er det et lidt andet billede, der tegner sig. Ældre i
landdistrikterne længere væk fra de største byer er generelt dem, der ser mindst til deres børn (figur 4). 18
pct. i denne gruppe har set deres børn for 8-30 dage siden, og 8 pct. har set deres børn for over en måned
siden. Til sammenligning har 14 pct. i byområderne i eller tæt på de største byer set deres børn for 8-30
dage siden, og 5 pct. har set deres børn for over en måned siden.
Analysen viser samme tendens, når man ser på, hvor ofte ældre normalt taler i telefon med deres børn.
Hvor 85 pct. i byområder i eller tæt på de største byer taler i telefon med deres børn en gang om ugen eller
hyppigere, er den tilsvarende andel for ældre i landdistrikterne længere væk fra de største byer 80 pct.

Figur 4. ”Hvornår så De sidst Deres barn/nogen af Deres børn?” (67-87-årige), pct.
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Kilder: Ældredatabasen, typologi over sogne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, registerdata fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Fakta 1: Ældredatabasen
Ældredatabasen er en forløbsdatabase bestående af fire interviewrunder med ældre i alderen 52-92
år i henholdsvis 1997, 2002, 2007 og 2012. Ældredatabasen indeholder omfattende viden om ældres
hverdagsliv, arbejdsmarkedsforhold og brug af offentlige ydelser. Ældredatabasen er etableret af SFI
– Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Kilde: Heidi Hesselberg Lauritzen (2014): Ældres ressourcer og behov i perioden 1997-2012. Nyeste
viden på baggrund af Ældredatabasen. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Rapport
14:10.

Fakta 2: Byområder og landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udviklet en sognebaseret opdeling af Danmark ud fra
dimensionerne by/land og center/periferi. Den første dimension skelner mellem, om mindst halvdelen af
borgerne bor i byer med mere end 3.000 indbyggere eller ej. Den anden dimension skelner mellem, om
der er mere eller mindre end 30 minutters kørsel fra et af de største byer/byområder i Danmark. De
største byer forstås som Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding,
Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør. Kombinationen af de to dimensioner giver følgende fire
grupper:
Center

Periferi

(Inden for 30 minutters
kørsel fra et af de største
byområder)

(Mere end 30 minutters
kørsel fra et af de største
byområder)

By
(Områder hvor mindst halvdelen
af borgerne bor i byer med over
3.000 indbyggere)

Byområder i eller tæt
på de største byer

Byområder længere væk
fra de største byer

Landdistrikter tæt på
de største byer

Landdistrikter længere
væk fra de største byer

Land
(Områder hvor mere end
halvdelen af indbyggerne bor
uden for byer med over 3.000
indbyggere)

Herudover opereres også med kategorien ’småøer’. Den indgår dog ikke i denne analyse, da der er for få
respondenter.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2013): Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse.
Regeringens redegørelse til Folketinget.

Personer med handicap oplever oftere diskrimination
Borgere med et handicap har oftere oplevet at blive diskrimineret end andre. Ikke blot på grund af deres
handicap, men også af andre grunde. Det gælder især de unge, hvor 52 pct. med en større fysisk
funktionsnedsættelse har oplevet at blive diskrimineret på grund af fx alder, køn og etnisk baggrund.
Langt færre oplever at blive diskrimineret på grund af deres handicap, når de selv vurderer, at de har et
godt helbred eller en god arbejdsevne.
Borgere, der har fysiske funktionsnedsættelser, kan opleve, at de bliver udsat for diskrimination alene på
baggrund af deres handicap. Men de føler også i højere grad end andre, at de bliver diskrimineret af andre
årsager – fx køn, alder, etnicitet, religion eller seksualitet.
Unge oplever væsentlig mere diskrimination end ældre. Over halvdelen af de unge (16-24 år) med en større
funktionsnedsættelse har oplevet diskrimination på baggrund af andet end deres handicap. Personer med
større funktionsnedsættelse er generelt mere udsatte end dem, der har et mindre handicap.
Diskriminationen på grund af handicap reduceres markant for de borgere, der selv vurderer, at de har et
godt helbred eller en god arbejdsevne.
Enheden for Antidiskrimination under Ankestyrelsen (se faktaboks) er ved at kortlægge diskrimination i
forbindelse med handicap. Analysen her viser enkelte foreløbige resultater fra kortlægningen, der også
afdækker de mange indsatser mod diskrimination i landets kommuner og organisationer.
Ca. 750.000 personer (26 pct.) af den danske befolkning i alderen 16-64 år vurderer, at de har en fysisk
funktionsnedsættelse (se faktaboks). Fysisk funktionsnedsættelse er her defineret bredt og omfatter også
mindre funktionsnedsættelser og længerevarende helbredsproblemer.
Kun få procent af de yngre personer har en fysisk funktionsnedsættelse, mens det gælder for næsten en
tredjedel, der nærmer sig pensionsalderen. Denne analyse ser på tre aldersgrupper med fysisk
funktionsnedsættelse – de 16-24-årige udgør ca. 77.000 personer, de 25-49-årige ca. 321.000 personer og
de 50-64-årige ca. 355.000 personer.
Analysen skelner ikke mellem køn, men der er en generel tendens til, at kvinder oplever mere
diskrimination end mænd.

Personer med handicap oplever mere generel diskrimination
Personer med fysisk funktionsnedsættelse har oftere en oplevelse af at blive udsat for diskrimination på
baggrund af deres handicap, men de oplever også hyppigere generel diskrimination, dvs. diskrimination på
baggrund af alder, køn, etnicitet mv., end personer uden fysisk funktionsnedsættelse. Det gælder især
personer, der har et større fysisk handicap (figur 1).

Figur 1. Andel personer, der har oplevet generel diskrimination fordelt på omfanget
af fysisk funktionsnedsættelse og alder, 2012, pct.
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Note 1: Figuren viser ’generel diskrimination’, dvs. fx på baggrund af alder, køn, etnicitet, religion eller seksualitet.
Kilde: SHILD2012, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Unge føler generelt oftere, at de er blevet diskrimineret. 52 pct. blandt 16-24-årige med en større fysisk
funktionsnedsættelse oplever diskrimination, mens det gælder 45 pct. med mindre fysisk
funktionsnedsættelse i samme aldersgruppe. Andelen, der oplever diskrimination, stiger altså i takt med
funktionsnedsættelsens omfang. Det er værd at bemærke, at 36 pct. af de unge uden fysisk handicap også
har oplevet at blive diskrimineret.
Ser man på de ældre aldersgrupper, så føler markant færre, at de er blevet diskrimineret. Det kan være
udtryk for, at de unge er mere opmærksomme på diskrimination end de ældre grupper, at de ældre er
mere robuste, eller at unge i højere grad indgår i sociale sammenhænge, hvor der sker diskrimination. 42
pct. af de 25-49-årige med større fysisk funktionsnedsættelse har oplevet generel diskrimination, mens det
samme gælder 31 pct. af de 50-64-årige med større fysisk funktionsnedsættelse.

Få med godt helbred oplever diskrimination på grund af handicap
Helbred og oplevet diskrimination på baggrund af handicap hænger i høj grad sammen. Personer med
fysisk funktionsnedsættelse, der vurderer deres helbred som ’virkelig godt’, oplever i langt mindre grad
diskrimination (figur 2) på grund af deres handicap. For alle aldersgrupper gælder det, at hvis helbredet er
’godt’ eller ’virkelig godt’, så er det under 10 pct., der føler, at de har været diskrimineret, og for 50-64årige med ’virkelig godt’ helbred er der ingen, der har oplevet det.
Er helbredet ’meget dårligt’, så har til gengæld hele 44 pct. af de 16-24-årige oplevet diskrimination på
baggrund af deres handicap. Tendensen er den samme for de ældre grupper.

Figur 2. Andel personer med fysisk funktionsnedsættelse, der har oplevet
diskrimination på grund af deres handicap, fordelt på vurdering af eget helbred og
alder, 2012, pct.
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Kilde: SHILD2012, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Arbejdsevnen har betydning
Personer, der vurderer, at de har en god arbejdsevne, synes sjældent, at de oplever diskrimination. Figur 3
viser, at personer med en meget god arbejdsevne sjældent oplever diskrimination på grund af handicap
eller generel diskrimination, men andelen stiger i takt med faldende arbejdsevne. Blandt personer med
meget dårlig arbejdsevne oplever ca. 32 pct. diskrimination på baggrund af deres handicap, og ca. 39 pct.
oplever andre former for diskrimination.

Figur 3. Andel personer med fysisk funktionsnedsættelse, der har oplevelse af
diskrimination, fordelt på type af diskrimination og selvvurderet arbejdsevne, 2012,
pct.
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Kilde: SHILD, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Et synligt handicap øger risikoen for diskrimination
Når funktionsnedsættelsen er synlig, har flere en oplevelse af diskrimination. Tabel 1 viser, at der blandt de
16-24-årige er hele 61 pct. med et synligt handicap, der har oplevet generel diskrimination, mens det er 42
pct. for personer med et ikke-synligt fysisk handicap. Blandt de andre aldersgrupper er andelene mindre,
men et synligt fysisk handicap er igen udslagsgivende. Ser man på diskrimination på baggrund af selve
handicappet, får det endnu større betydning, om det er synligt. Her oplever den unge gruppe
diskrimination tre gange så hyppigt, og forskellen er næste lige så stor blandt de ældre grupper.

Tabel 1. Oplevet diskrimination fordelt på alder og synligt og ikke-synligt fysisk
handicap, 2012, pct.

Generel diskrimination
Ikke-synligt handicap
16-24-årige
42 %
25-49-årige
26 %
50-64-årige
21 %
Handicap-diskrimination
16-24-årige
10 %
25-49-årige
9%
50-64-årige
7%

Synligt handicap
61 %
43 %
30 %
31 %
26 %
19 %

Note: ’Handicap-diskrimination’ er specifik diskrimination på baggrund af handicappet, mens ’generel diskrimination’ er på baggrund af fx alder,
køn, etnicitet, religion eller seksualitet.
Kilde: SHILD2012, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Tabel 1 viser imidlertid også, at personer med en funktionsnedsættelse langt oftere oplever at blive
diskrimineret på grund af fx køn, etnicitet eller seksualitet end specifikt på grund af deres
funktionsnedsættelse.

Fakta 1: Enhed for Antidiskrimination
Som opfølgning på regeringsgrundlaget og regeringens handicappolitiske handlingsplan fra 2013 er der
oprettet en Enhed for Antidiskrimination i Ankestyrelsen. Baggrunden er, at diskrimination kan være en
selvstændig barriere for inklusion af mennesker med handicap. Enheden har derfor til formål at iværksætte
tiltag, som medvirker til at fremme ligebehandling.
Enheden for Antidiskrimination er i gang med at kortlægge diskrimination på baggrund af handicap,
herunder hvem der udsættes for diskrimination og i hvilke sammenhænge.
Kortlægningen ser også på nationale og lokale indsatser på området. Dette skal bl.a. danne grundlag for, at
fremtidige indsatser kan iværksættes på baggrund af tidligere erfaringer. Der er mange erfaringer at hente i
tidligere og igangværende indsatser – lige fra brugerindflydelse i sagsbehandling og frit valg af botilbud til
smidige overgange for unge med en funktionsnedsættelse i skole og uddannelse eller kurser for
skolebestyrelser i inklusion.

Fakta 2: Analysens data
SHILD (Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark) er en spørgeskemaundersøgelse for
en repræsentativ stikprøve på personer i den danske befolkning mellem 16 og 64 år.
Undersøgelsen med i alt 19.000 respondenter blev udført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for
Velværd – i 2012 og giver et billede af levevilkår og samfundsliv for mennesker med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse. Data i analysen bygger således på respondenters egen vurdering af deres
funktionsnedsættelse, og i hvilket omfang de diskrimineres.
Kilde: Malene Damgaard, Tinne Steffensen og Steen Bengtsson (2013): Hverdagsliv og levevilkår for
mennesker med funktionsnedsættelse. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Rapport 13:26.

Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud
Indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde og studere, har brug for et målrettet dansktilbud, så
de kan klare sig på arbejdspladsen, på uddannelsen og i hverdagen. Derfor er der fra 2014 indført
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning specifikt til denne målgruppe. Omkring 6.000 kursister
begyndte på tilbuddet i første halvår af 2014. Mange er europæere.
Danskuddannelserne til voksne udlændinge (se faktaboks) er et vigtigt element i integrationsindsatsen. Kun
en fjerdedel af udenlandske arbejdstagere og studerende har dog tilmeldt sig og bestået en danskprøve
inden for 5 år fra påbegyndt uddannelse. Blandt andet derfor er der fra 2014 indført et frivilligt tilbud om
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til denne målgruppe. Tilbuddet skal sikre, at kursisterne får et
dansktilbud, der er tilpasset deres behov.
Fra 2007 til 2013 steg antallet af kursister på de ordinære danskuddannelser – som retter sig mod alle med
en udenlandsk baggrund – med 56 procent. Antallet forventes at falde væsentligt, efter at de udenlandske
arbejdstagere og studerende har fået et alternativt kursustilbud.
I første halvår af 2014 påbegyndte 6.137 kursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kursisterne
kommer typisk fra Europa. Fakta: Danskuddannelse til voksne udlændinge
Fakta: Danskuddannelse
Danskuddannelse til voksne udlændinge bliver udbudt på kommunale eller private sprogcentre. Afhængig
af udlændingens opholdsgrundlag tilbydes nye kursister enten arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
eller ordinære danskuddannelser.
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er et frivilligt tilbud til udenlandske arbejdstagere og studerende.
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning omfatter højst 250 timer undervisning i 1½ år. Derefter kan
kursisten supplere med en ordinær danskuddannelse. Udenlandske arbejdstagere og studerende har ret til
op til tre års ordinær danskuddannelse.
Flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet begynder direkte på en ordinær
danskuddannelse (Danskuddannelse 1,2,3). Deltagelse er obligatorisk. De tre danskuddannelser afsluttes
med hver sin danskprøve (prøve i Dansk 1,2, 3). Danskuddannelse 3 kan eventuelt afsluttes med
Studieprøven. Flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet har ret til op til fem års
ordinær danskuddannelse.
Du kan finde statistikker og analyser vedrørende danskuddannelserne på Ankestyrelsens hjemmeside.
Ankestyrelsen har endvidere igangsat en benchmarkinganalyse af danskuddannelserne, som vil være
afsluttet i foråret 2015.

Omkring 6.000 kursister får arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
I første halvår af 2014 begyndte 6.137 kursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kursisterne
kommer typisk fra europæiske lande. Næsten en fjerdedel er fra enten Polen (8,3 pct.), Rumænien (8,1

pct.) eller Tyskland (6,7 pct.). Kursister fra Filippinerne, Kina og Indien er de eneste kursistgrupper fra lande
uden for Europa blandt de 10 største nationaliteter (figur 1).
Figur 1. Kursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fra de 10 største nationaliteter, 1. halvår
2014, pct.
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Note: De 10 største nationaliteter udgør 49 pct. af det samlede antal kursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Øvrige kursister udgør
således 51 pct. af kursisterne og er ikke medtaget i denne figur.
Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase.

Få udenlandske arbejdstagere og studerende består en danskprøve
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er blandt andet indført, fordi relativt få udenlandske
arbejdstagere og studerende går op til og består en danskprøve, selvom de har været kursister på de
ordinære danskuddannelser. Kun en fjerdedel af de udenlandske arbejdstagere og studerende har således
bestået en danskprøve inden for 5 år fra påbegyndt danskuddannelse. Til sammenligning har flygtninge og
familiesammenførte under integrationsprogrammet en noget højere beståelsesprocent. To tredjedele af
denne kursistgruppe består nemlig danskprøverne inden for 5 år (figur 2).

Figur 2. Andelen af udenlandske arbejdstagere og studerende samt flygtninge og familiesammenførte
under integrationsprogrammet, der har bestået en danskprøve efter 3 års dansk og 5 års dansk, 2013,
pct.
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Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase.

Flere kursister lærer dansk
I perioden 2007 til 2013 steg antallet af kursister på de ordinære danskuddannelser med 56 procent fra et
samlet antal kursister på 34.567 i 2007 til 53.784 kursister i 2013 (figur 3). De ordinære danskuddannelser
henvender sig til alle med en udenlandsk baggrund, herunder også fx flygtninge og familiesammenførte.
Stigningen skyldes primært, at der kom flere udenlandske arbejdstagere og studerende på uddannelserne. I
2004 var der således 12.401 udenlandske arbejdstagere og studerende på danskuddannelserne. I 2013 var
det tal steget til 36.549 kursister.

Figur 3. Kursister på ordinære danskuddannelser, 2004-2013, antal.
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Note: Udviklingen for de tre øvrige kursistgrupper (flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet, dagpengemodtagere mfl. og
øvrige) har været forholdsvis lille og er ikke medtaget i figuren.
Kilde: Ankestyrelsens danskundervisningsdatabase.

Det forventes, at flere og flere udenlandske arbejdstagere og studerende vil foretrække tilbuddet om
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i de kommende år, og at der derfor vil ske et væsentligt fald i
antallet af kursister på de ordinære danskuddannelser (figur 4).
Figur 4. Helårskursister på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinære danskuddannelser
(skøn), 2014-2017, skønnet antal.
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Kilde: Finansloven for 2014.
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Rapporter og statistik
Færre under 40 år tilkendes førtidspension
Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført ny lovgivning på området. Det viser en
ny årsstatistik fra Ankestyrelsen. Kommunerne tilkendte i 2013 førtidspension til 5.743 personer, heraf fik
3.059 førtidspension efter de nye regler og 2.684 efter de tidligere regler. Det er et markant fald i forhold til
de seneste fem år, hvor antallet af nye tilkendelser har varieret mellem 14.500 og 17.500. Særligt dem
under 40 får i mindre grad tilkendt førtidspension, sådan som det også var intentionen med de nye regler. I
2013 udgør de under 40-årige samlet set en mindre andel af de nye førtidspensionister, nemlig 18 procent
mod 27 procent i 2012.
Førtidspension. Årsstatistik 2013

Plads til forbedringer i samarbejdet mellem kommune og plejefamilier
Mange plejefamilier er godt tilfredse med samarbejdet med kommunen. Men både plejefamilier og
kommuner udtrykker, at der er plads til udvikling og forbedringer. Det viser en ny undersøgelse fra
Ankestyrelsen. Det er især forhandlinger om vederlag under anbringelser, der skaber konflikter.
Plejefamilierne oplever også, at mangel på informationer fra kommunen og anerkendelse af deres faglighed
kan påvirke samarbejdet. Ankestyrelsen har gennemgået et antal konkrete sager, hvor et barn anbragt i
plejefamilie skal flytte til et nyt anbringelsessted. 61 procent af afgørelserne er truffet på et korrekt juridisk
grundlag. I 39 procent af afgørelserne er enkelte eller flere lovkrav ikke fulgt. Undersøgelsen er blandt
andet sat i værk som følge af øget politisk fokus på plejefamilieområdet.
Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Sammenfatning af hovedresultater

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne
De fleste adoptanter har en positiv oplevelse af godkendelsesprocessen, men mange synes, at ventetiden
mellem godkendelse og hjemtagelse er svær. Det er en af hovedkonklusionerne i en undersøgelse fra
Ankestyrelsen, der belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem.
Undersøgelsen viser også, at de fleste adopterede trives, men en ikke ubetydelig gruppe er blevet mobbet
og forskelsbehandlet. Få adopterede har kontakt til eller samvær med deres biologiske familie. Det skyldes
især, at de ikke har lyst, men kan bl.a. også skyldes anonymitet i adoptionerne.
Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem

Kommunefordeling af data for de sociale 2020-mål
De sociale 2020-mål opgøres på nationalt plan, men for at understøtte arbejdet med målene opgøres de
nationale data også på kommuneniveau på alle områderne undtagen vold mod kvinder. Data, der indgår i
beregningen af indikatorerne for de sociale 2020-mål, stammer fra indberetninger fra kommuner, andre
myndigheder eller institutioner, og udgør de officielle data på området. Se de lokale tal vedr. uddannelse,
kriminalitet, anbringelser, hjemløse og stofmisbrug.
Kommunefordeling af data for de sociale 2020-mål

Færre nydanskere føler sig begrænset af familien
Færre unge nydanskere føler sig begrænset af deres familie i valget af en kæreste, eller når de ønsker at
gifte sig. Regeringens nationale integrationsbarometer er blevet opdateret med nye tal, der viser, at der er
sket en positiv udvikling i forhold til målet om selvbestemmelse fra 2012 til 2013. Udviklingen for de øvrige
tre mål er relativt begrænset, men primært i en positiv retning. Med integrationsbarometerets nye
sammenligningsfunktion bliver det fremover nemt for hver enkelt kommune at sammenligne sig med andre
kommuner.
Regeringens integrationsbarometer

4.000 ophold for kvinder og børn på krisecentre i 2013
Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder og børn, der har haft ophold på et af landets
krisecentre. Det er regeringens målsætning, at andelen af kvinder, der har behov for mere end ét
krisecenterophold gennem livet, reduceres med mindst 30 pct. frem til 2020. Det svarer til en andel på
højst 25 pct. Årsstatistikken for 2013 har blandt andet særligt fokus på længden af opholdet. Den
overvejende del - 81 % - af kvinderne har et kortere ophold, dvs. på under 90 dage, mens 19 % har et
længere ophold. I alt 2.005 kvinder og 1.976 børn har haft ophold på et krisecenter i 2013. Der er ikke tale
om unikke kvinder og børn, da den samme kvinde og hendes børn/barn kan have haft mere end ét ophold i
løbet af året.
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter

Indvandrere og efterkommere tager nu oftere en uddannelse
I januar 2014 var der i alt 626.070 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 11,1 pct. af den
samlede befolkning. Ca. 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere gennemfører i dag oftere en ungdomsuddannelse og senere en
videregående uddannelse. Forskellen er dog fortsat betydelig til personer med dansk oprindelse. Der er
også store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse og personer med dansk oprindelse i de samme aldersgrupper. Tallene er offentliggjort i
Ankestyrelsens publikation ’Integration: Status og udvikling 2014’.
Integration: Status og udvikling 2014

Hver femte bruger på bosteder har været anbragt som barn eller ung
I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets bosteder som herberger og
forsorgshjem. Brugerne overnatter dog flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra
Ankestyrelsen. Statistikken viser også, at der er tre gange så mange mandlige brugere af bostederne end
kvinder, at knap halvdelen af brugerne er mellem 30 og 49 år. En ny registersammenkøring viser, at næsten
hver femte af brugerne har været anbragt uden for hjemmet som barn eller ung.
Brugere af botilbud efter servicelovens § 110

Ny statistik om social tryghed i de nordiske lande
Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) under Nordisk Ministerråd har offentliggjort en publikation om
social tryghed i de nordiske lande med statistik og beskrivelser af landenes forskellige sociale ordninger.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har bidraget til publikationen.

Udgangspunktet er sociale områder som familier og børn, arbejdsløshed, sygdom, ældre og boligydelser.
Publikationen viser bl.a. kompensationsgraden ved sociale ydelser i de nordiske lande. Desuden anvendes
der købekraftpariteter, som gør det muligt at sammenligne købekraften med de sociale ydelser i de
nordiske lande.
Social tryghed i de nordiske lande

Nøgletal - Tal og tendenser
Nøgletal viser et overblik over status og udviklingen på otte centrale fagområder i Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

2011

2012

2013

Befolkningsandelen af personer over 67 år

14,2 %

14,7 %

15,2 %

Andelen af personer over 80 år, der modtager hjemmehjælp

39 %

37 %

35 %

Antal anbragte (0-17-årige)

12.553

12.214

11.614

Andel anbragte uden samtykke (0-17-årige)

14 %

15 %

16 %

Antal brugere af forsorgshjem mv.

6.206

6.187

6.122

Andelen af stofmisbrugere i social behandling, der afsluttes med
enten ophørt eller reduceret forbrug

31 %

-

-

Antal beboere i længerevarende eller midlertidige botilbud samt
plejeboliger målrettet handicappede

13.663

14.658

-

Antal borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i
beskyttet beskæftigelse

6.753

6.941

-

Ældre

Udsatte børn og unge

Udsatte voksne

Handicap

2011

2012

2013

Befolkningsandelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse

6,7 %

6,8 %

7,0 %

Andel 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse i beskæftigelse

49,8 %

50,4 %

49,9 %

Antal tilkendelser af førtidspension

15.969

14.620

5.714

Gennemsnitsalder ved tilkendelse af førtidspension (år)

45,8

45,8

46,7

353

233

198

97,4 %

97,6 %

96,9 %

Integration

Ydelser

Familier
Antal adoptioner

Dagtilbud

Dækningsgrad blandt 3-5-årige, dvs. andel børn i dagtilbud

