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0. Indledning 
 
Dette er første udgave af ”Tal og fakta – udlændinges tilknytning til arbejds-
markedet og uddannelsessystemet”.  
 
Som en afløser til ”Årbog om udlændinge i Danmark” udgiver Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration i samarbejde med Udlændingeservice 
fremover 3 netpublikationer årligt med hovedtitlen ”Tal og fakta”. Udgangs-
punktet for ”Tal og fakta” er kort og godt at skabe et overblik over den sene-
ste overordnede statistik på udlændinge- og integrationsområdet. Publikatio-
nen adskiller sig fra de tidligere årbøger ved kun i begrænset omfang at inde-
holde beskrivende statistik og derved hovedsageligt at præsentere status og 
udvikling på området gennem tabeller og illustrationer1. 
 
De tre årlige publikationer dækker tre hovedområder; ”Tal og fakta på udlæn-
dingeområdet” om status og udvikling i antallet af ansøgninger og tilsagn i for-
bindelse med ophold i Danmark, ”Tal og fakta – befolkningsstatistik om udlæn-
dinge” om udlændinge i Danmark demografisk set samt ”Tal og fakta - udlæn-
dinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet” om integration 
i forbindelse med arbejde og uddannelse. I juni måned udkom ”Tal og fakta på 
udlændingeområdet”. I oktober udkom ”Tal og fakta - befolkningsstatistik om 
udlændinge”.  
 
Tabellerne i ”Tal og Fakta – udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet” bygger hovedsageligt på de nyeste registerdata fra Dan-
marks Statistik, som Integrationsministeriet har adgang til via Integrationsmini-
steriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik. Derudover indgår en række 
tabeller og figurer, hvor data er indhentet via andre statistiske databaser, 
f.eks. Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. 
 
I ”Tal og fakta – udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessy-
stemet” fokuseres primært på udlændinge fra ikke-vestlige lande, idet integra-
tionsindsatsen i Danmark hovedsageligt er rettet mod denne persongruppe. 
Publikationen indeholder et tema om tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft 
fra udlandet, hvori der dog ikke tages udgangspunkt i en opdeling på udlændin-
ges oprindelse, idet det er ønsket med temaet at give et mere generelt billede 
af indvandringen til Danmark. 
 

                                                       
1 I relation til publikationens tabeller og figurer skal det bemærkes, at afrunding kan medføre, at tallene ikke 
summer til totalen. På baggrund af de bagvedliggende tal, kan der desuden være mindre forskelle mellem tabel-
lernes tal. 
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1. Sammenfatning 
 
Nedenfor fremhæves de væsentligste resultater fra ”Tal og fakta – udlændinges 
tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet”. 
 
Uddannelse 

• Andelen af tosprogede elever i folkeskolen er steget fra 7,0 pct. i sko-
leåret 1995/1996 til 9,9 pct. i skoleåret 2005/2006. 

• Ishøj Kommune har den største andel af tosprogede elever i Danmark 
med 45,2 pct. i skoleåret 2005/2006. Den gennemsnitlige kommune har 
9,9 pct. 

• Andelen af 16-19-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er i 
gang med en ungdomsuddannelse, er steget fra 21 pct. (mænd) og 20 
pct. (kvinder) i skoleåret 1994/1995 til 38 pct. (mænd) og 39 pct. 
(kvinder) i skoleåret 2004/2005. 

• Andelen af 16-19-årige efterkommere fra ikke-vestlige lande, som er i 
gang med en ungdomsuddannelse, er steget fra 41 pct. (mænd) og 45 
pct. (kvinder) i skoleåret 1994/1995 til 52 pct. (mænd) og 58 pct. 
(kvinder) i skoleåret 2004/2005. 

• Størstedelen af de indvandrere, fra både vestlige og ikke-vestlige lan-
de, som er i gang med en lang videregående uddannelse, er indvandret 
efter at de er fyldt 18 år. 

• Andelen af 20-24-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, der er i 
gang med en videregående uddannelse, er 17 pct. Andelen af 20-24-
årige efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er i gang med en vide-
regående uddannelse, er 23 pct., mens andelen af danskere i samme 
aldersgruppe, der er i gang med en videregående uddannelse, er 27 
pct. 

 
Uddannelse og arbejdsmarked 

• 34 pct. af de 20-24-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande står uden 
for arbejdsstyrken og er ikke i uddannelse. For danskerne i samme al-
dersgruppe gælder det, at 10 pct. står uden for arbejdsstyrken og er 
ikke i uddannelse. 

• Mandlige indvandrere i alderen 25 til 64 år fra ikke-vestlige land uden 
dansk uddannelse, har generelt en højere beskæftigelsesfrekvens end 
den tilsvarende gruppe af kvinder.  

• Beskæftigelsesfrekvensen i forhold til medbragt uddannelse blandt 25-
64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande er for mænd højest blandt 
dem, der har en erhvervsfaglig uddannelse, mens beskæftigelsesfre-
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kvensen for indvandrerkvinder i samme aldersgruppe er højest blandt 
dem, der har medbragt en lang videregående uddannelse. 

• Beskæftigelsesfrekvensen i forhold til højeste fuldførte danske uddan-
nelse blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande er højest blandt dem, der har taget en mellemlang vide-
regående uddannelse. For danskere i samme aldersgruppe gælder, at 
dem der har taget en lang videregående uddannelse, har den højeste 
beskæftigelsesfrekvens. 

• Andelen af 16-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, der enten 
er i uddannelse/og eller beskæftigelse, er steget 6 procentpoint fra 
1999 til 2005. For danskere i samme aldersgruppe er andelen af perso-
ner, der enten er i uddannelse/og eller beskæftigelse, 81 pct. i både 
1999 og 2005. 

 
Arbejdsmarkedstilknytning 

• Beskæftigelsesfrekvensen er steget markant de sidste ti år. Blandt 
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i alderen 16-64-
år, er beskæftigelsesfrekvensen således steget fra 34 pct. i 1994 til 48 
pct. i 2005. 

• Indvandrere, med oprindelse i Somalia, har den laveste beskæftigel-
sesfrekvens blandt de 10 største grupper af indvandrere fra ikke-
vestlige lande i Danmark, svarende til 27 pct., mens personer fra Sri 
Lanka har den højeste beskæftigelsesfrekvens, svarende til 67 pct. 

• Beskæftigelsesfrekvensen for de 25-64-årige indvandrere fra ikke-
vestlige lande, altså den aldersgruppe, hvor størstedelen har afsluttet 
deres uddannelsesforløb, er på 47 pct., mens beskæftigelsesfrekven-
sen for efterkommere fra ikke-vestlige lande er 67 pct. For danskere i 
samme aldersgruppe er beskæftigelsesfrekvensen på 78 pct.  

 
Personer uden for arbejdsstyrken 

• Andelen af 16-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande uden for arbejdsstyrken er 38 pct. for mænd og 51 pct. for kvin-
der. Den tilsvarende andel danskere uden for arbejdsstyrken er 17 pct. 
for mænd og 23 pct. for kvinder. 

• Andelen af 16-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande uden for arbejdsstyrken, som er selvforsørgende, er 21 pct. for 
mænd og 26 pct. for kvinder. Den tilsvarende andel blandt danskere, 
er 13 pct. for mænd og 12 pct. for kvinder. 
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Tema – ’Den velkvalificerede arbejdskraft’ 
• Mange af de indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde, har 

en lang videregående uddannelse, og disse højtuddannede indvandrere 
har i mindst ligeså høj grad som danskere et job, der svarer til deres 
kvalifikationer. Danmark gør således i høj grad brug af de kvalifikatio-
ner og de kompetencer, som disse indvandrere medbringer.  

• Danmark formår i høj grad også at fastholde en stor andel af de ind-
vandrere, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Blandt 
de indvandrere, der indvandrede i 2003 med henblik på erhverv, studie 
mv. eller på et EU/EØS-opholdsbevis, opholder to tredjedele sig fortsat 
i Danmark ét år efter deres ankomst til landet. Efter to år er det om-
kring halvdelen, der fortsat opholder sig i landet. Der ses desuden en 
tendens til, at de indvandrere, der kom til Danmark i 2004, bliver lidt 
længere tid i landet, end indvandrere indvandret i tidligere år. 

• Samme billede ses derimod ikke blandt indvandrere og efterkommere. 
Blandt indvandrere, der udvandrede fra Danmark i 2005, havde 3 pct. 
en lang videregående dansk uddannelse, hvilket er samme andel som 
blandt den samlede gruppe af indvandrere i Danmark. Det er altså rela-
tivt få indvandrere og efterkommere, der fuldfører en lang uddannelse 
i Danmark, og som derefter forlader landet. Desuden viser tallene, at 
de indvandrere og efterkommere, der forlader Danmark, i mindre ud-
strækning end andre indvandrere og efterkommere i Danmark, er i be-
skæftigelse og/eller i uddannelse, når de vælger at rejse. 
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2. Definition af udlændinge i Danmark 
 
I nærværende publikation anvendes som hovedregel den gængse statistiske de-
finition af udlændinge, der er udarbejdet af Danmarks Statistik. Efter denne 
definition afgrænses udlændinge som indvandrere og efterkommere. Den del af 
befolkningen i Danmark, der hverken er indvandrere eller efterkommere, be-
tegnes som danskere. I Tal og fakta anvendes udlændinge som fællesbetegnelse 
for indvandrere og efterkommere. Opdelingen af befolkningen på herkomst, 
dvs. opdelingen på indvandrere, efterkommere og danskere, er baseret på op-
lysninger fra Det Centrale Personregister CPR, og den statistiske definition af 
indvandrere, efterkommere og danskere er tilpasset de muligheder, der er for 
at indhente oplysninger om befolkningen i dette register. Den statistiske defi-
nition af en indvandrer, efterkommer og dansker fremgår af faktaboks 2.1. 
 

Faktaboks 2.1: Definition af en indvandrer, efterkommer og dansker  

 

En person er dansker, hvis mindst én af forældrene både er dansk statsborger og født i Dan-

mark.1 Det har således ikke betydning, om personen selv er dansk statsborger eller født i 

Danmark.  

 

Hvis personen ikke er dansker, er den pågældende:  
- Indvandrer, hvis personen er født i udlandet. 
- Efterkommer, hvis personen er født i Danmark. 

 
1 Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, er personen dansker, hvis den pågældende er dansk statsborger og født i 
Danmark. Personen er indvandrer, hvis den pågældende er født i udlandet, og personen er efterkommer, hvis den pågældende 
er udenlandsk statsborger født i Danmark. 

 
Som det fremgår af faktaboks 2.1, er en indvandrer en udlænding, der er født i 
udlandet, mens en efterkommer er en udlænding født i Danmark2. Endvidere 
fremgår det af faktaboksen, at det ikke har betydning for den statistiske defi-
nition, om udlændinge har dansk statsborgerskab, dvs. at indvandrere og efter-
kommere forbliver henholdsvis indvandrere og efterkommere, også selv om de 
får dansk statsborgerskab. I faktaboks 2.2 er det illustreret, hvornår en person 
statistisk set betragtes som indvandrer, efterkommer eller dansker, ved hjælp 
af fem eksempler. Der tages udgangspunkt i oplysninger om personens foræl-
dre.   
 

                                                       
2 Det er en forudsætning for at blive medregnet i statistikken som indvandrer, at den pågældende har opholdstil-
ladelse i Danmark og dermed er tilmeldt folkeregistret. Asylansøgere, som ikke har opholdstilladelse i Danmark, og 
som dermed ikke er tilmeldt folkeregistret, indgår derfor ikke i statistikken om udlændinge.  
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Faktaboks 2.2: Eksempler på indvandrere, efterkommere og danskere, hvis der findes oplysninger om 
forældrene 

Person Personens 
fødested 

Personens 
statsborgerskab 

Forældrenes 
fødested 

Forældrenes 
statsborgerskab 

Personens stati-
stiske kategori 

A Tyrkiet, 1951 Tyrkisk Far: Tyrkiet 
Mor: Tyrkiet 

Far: Tyrkisk 
Mor: Tyrkisk 

Indvandrer 

B Tyrkiet, 1951 Dansk Far: Tyrkiet 
Mor: Danmark 

Far: Tyrkisk 
Mor: Tyrkisk 

Indvandrer 

C  Danmark, 1972 Tyrkisk Far: Tyrkiet 
Mor: Tyrkiet  

Far: Tyrkisk 
Mor: Dansk 

Efterkommer 

D  Danmark, 1975 Dansk Far: Tyrkiet 
Mor: Danmark 

Far: Tyrkisk 
Mor: Dansk 

Dansker 

E  Danmark, 1995 Dansk Far: Danmark 
Mor: Danmark 

Far: Dansk 
Mor: Tyrkisk 

Dansker 

 
Det er væsentligt at bemærke, at Danmarks Statistiks definition er en ren sta-
tistisk definition af indvandrere, efterkommere og danskere, og at definitionen 
ikke tager hensyn til, i hvilken grad den enkelte person er integreret i det dan-
ske samfund. F.eks. vil gruppen af indvandrere og efterkommere bl.a. omfatte 
personer, der synes at være fuldt integreret i Danmark og har opholdt sig her i 
landet i en lang årrække. Omvendt vil der i gruppen af danskere kunne være 
personer, der ikke synes at være integreret i samfundet. Den statistiske defini-
tion anvendes kun, når der skal udarbejdes statistik, og definitionen har såle-
des ingen juridisk eller værdimæssig betydning. Alle danske statsborgere har 
de samme rettigheder uanset deres herkomst i statistikken.  
 
Definition af vestlige og ikke-vestlige lande  
I ”Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessy-
stemet” anvendes følgende landegrupperinger, når indvandrere og efterkom-
mere opdeles ud fra oprindelse: 
 

Faktaboks 2.3: Definition af vestlige og ikke-vestlige lande  

 

EU 15: De 15 lande i EU, der var medlemmer af EU forud for 1. maj 2004. EU 15 inkluderer 

Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. 

Nye EU-lande: De ti lande, der blev optaget i EU pr. 1. maj 2004. Nye EU-lande inkluderer 

Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.  

Resten af Norden: Island og Norge.  

Andre vestlige lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, 

San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.  

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.   
 



Tal og fakta 2006 – Udlændinges tilknytning  
til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 

 

 10 

I ”Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessy-
stemet” udgør EU 15, nye EU-lande, resten af Norden og andre vestlige lande 
tilsammen gruppen af vestlige lande. Alle øvrige lande betegnes ikke-vestlige 
lande. 
 
Integrationsindsatsen i Danmark er primært rettet mod udlændinge fra ikke-
vestlige lande, idet denne gruppe af udlændinge generelt har de største van-
skeligheder med at blive integreret i det danske samfund, herunder at gennem-
føre en uddannelse og få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Dette kan 
bl.a. skyldes, at mange udlændinge fra ikke-vestlige lande kommer fra lande, 
der både økonomisk og kulturelt adskiller sig væsentligt fra Danmark. Af oven-
stående årsag fokuseres hovedsageligt på indvandrere og efterkommere fra ik-
ke-vestlige lande i denne publikation.  
 
Definition af medbragt uddannelse 
Statistik vedrørende udlændinges medbragte uddannelse er speciel, idet der 
ikke findes et centralt register, hvori disse oplysninger er samlet i faktaboks 
2.4. Nedenfor beskrives indsamlingsmetoden ved opgørelse af medbragt uddan-
nelse. 
 

Faktaboks 2.4: Indsamling af data om indvandreres medbragte uddannelse  

 
Indvandreres medbragte uddannelse er blevet undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de indvandrere, som pr. 1. januar 1999 var i alderen 18-59 år, og som var 16 år eller 
derover på indvandringstidspunktet. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet fulgt op med løben-
de registreringer af nyankomne indvandreres medbragte uddannelse dels via sprogcentrene, 
dels via spørgeskemaer, som Danmarks Statistik udsender til den (rest)gruppe af indvandrere, 
som ikke kommer i kontakt med disse centre. Det bemærkes, at data om indvandreres med-
bragte uddannelse skal tolkes med varsomhed, idet svarprocenten i interviewundersøgelsen er 
beskeden og idet undersøgelsen baserer sig på indvandrernes egne oplysninger om deres ud-
dannelsesniveau. Statistikken om medbragt uddannelse omfatter ikke oplysninger om medbragt 
uddannelse for de indvandrere, der efter ankomsten til Danmark har taget en dansk uddannel-
se. Det vil sige, at en dansk uddannelse i statistikken altid har forrang for en udenlandsk ud-
dannelse, også i de tilfælde, hvor den medbragte uddannelse formelt set er på et højere ni-
veau end uddannelsen taget i Danmark. 
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Definition af arbejdsmarkedsbegreber 
I arbejdsmarkedsstatistikken opereres med en række begreber som beskæfti-
gelsesfrekvens, erhvervsfrekvens og arbejdsløshed.  
I faktaboks 2.5 er angivet, hvordan de mest almindelige begreber defineres. 
 

Faktaboks 2.5: Definition af arbejdsmarkedsbegreber 

 

Hele populationen omfatter alle personer i den pågældende befolkningsgruppe – f.eks. alle 

16-64-årige udlændinge i Danmark pr. 1. januar 2006. 

 

Uden for arbejdsstyrken omfatter personer, der af forskellige årsager hverken er beskæftige-

de eller arbejdsløse – f.eks. førtidspensionister, personer på overgangsydelse eller hjemmegå-

ende. 

 

Arbejdsløse defineres som personer uden for beskæftigelse, som er til rådighed for arbejds-

markedet. 

  

Arbejdsstyrken defineres som summen af beskæftigede og arbejdsløse.  

 

Arbejdsløsheden defineres som antallet af arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken. 

 

Erhvervsfrekvensen defineres som antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele popula-

tionen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarke-

det. 

 

Beskæftigelsesfrekvensen defineres som antallet af beskæftigede i pct. af hele populatio-

nen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse.  
 
Note: Opdelingen af befolkningen i beskæftigede, arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken er foretaget af Danmarks Statistik 
efter en international standard udviklet af ILO. 
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3. Uddannelse 
 
3.1 Folkeskolen 
I skoleåret 2005/2006 var der 59.423 tosprogede elever i folkeskolen, svarende 
til 9,9 pct. af folkeskolens samlede antal elever på 601.505 elever. Udviklingen 
i antallet af tosprogede elever i perioden 1995/1996 til 2005/2006 ses i tabel 
3.1. 

 

Figur 3.1: Udviklingen i antallet af tosprogede elever i folkeskolen og folkeskolens samlede elevtal, in-
dekstal, skoleåret 1995/1996 til 2005/2006 

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase, http://www.uddannelsesstatistik.dk. 
Note: Antallet af tosprogede elever og det samlede elevtal i folkeskolen i skoleåret 1995-1996 er sat til indeks 100. Figuren 
omfatter ikke friskoler og private grundskoler.  

Tabel 3.1: Udviklingen i antallet af tosprogede elever i folkeskolen og folkeskolens samlede elevtal, 
skoleåret 1995/1996 til 2005/2006 

 
Tosprogede elever i  

folkeskolen 
Folkeskolens samlede  

elevtal 
Tosprogede elever i procent 

af det samlede elevtal 
1995/1996 35.951 513.695 7,0 % 
1996/1997 39.395 519.964 7,6 % 
1997/1998 41.833 529.202 7,9 % 
1998/1999 45.048 541.187 8,3 % 
1999/2000 46.140 551.205 8,4 % 
2000/2001 50.383 560.524 9,0 % 
2001/2002 53.178 575.614 9,2 % 
2002/2003 55.812 585.245 9,5 % 
2003/2004 57.523 594.009 9,7 % 
2004/2005 59.382 599.040 9,9 % 
2005/2006 59.423 601.505 9,9 % 

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase, http://www.uddannelsesstatistik.dk. 
Note: Tabellen omfatter ikke friskoler og private grundskoler. Begrebet tosprogede elever bliver anvendt frem for begreberne 
indvandrere og efterkommere, da der ikke findes registerdata for antallet af indvandrere og efterkommere i folkeskolen forud 
for 8. klassetrin. 
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Ishøj Kommune har landets største andel af tosprogede elever i folkeskolen. I 
skoleåret 2005/2006 var der således 45,2 pct. tosprogede elever i Ishøj Kom-
munes folkeskoler. I figur 3.2 vises andelen af tosprogede elever i folkeskoler-
ne i de ti kommuner, hvor der er den største andel af tosprogede folkeskole-
elever. Samtidig er gennemsnittet for hele landet vist. Landsgennemsnittet var 
i skoleåret 2005/2006 på 9,9 pct. 
 

Figur 3.2: Andelen af tosprogede elever i folkeskolen i de ti kommuner, der har den største andel af 
tosprogede folkeskoleelever, skoleåret 2005/2006 

 
Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase, http://www.uddannelsesstatistik.dk. 
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3.2 Igangværende uddannelse 
 
3.2.1 Ungdomsuddannelser 
I skoleåret 2004/2005 var 5.292 16-19-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande 
i gang med en ungdomsuddannelse. Dette svarer til ca. 39 pct. af alle indvan-
drere i denne aldersgruppe. For 16-19-årige efterkommeres vedkommende var 
4.070 i gang med en ungdomsuddannelse i skoleåret 2004/2005, svarende til ca. 
55 pct. Blandt danskere var den tilsvarende andel ca. 60 pct. Dette ses i tabel 
3.2a og 3.2b. 
 

Tabel 3.2a: Antallet af 16-19-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere, 
der er i gang med en ungdomsuddannelse fordelt på mænd og kvinder, skoleårene 1994/1995, 
1999/2000 og 2004/2005 

 1994/1995 1999/2000 2004/2005 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Indvandrere       
Ungdomsuddannelse  774          746       1.925       1.817  2.741       2.551  
 - Heraf almengymnasial uddannelse   367          427          649          926          843     1.334  
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse    143           86          372          256         520         377  
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse   264          233          904          635      1.378          840  
Anden uddannelse 1.368       1.155       1.617       1.500      1.842       1.750  
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse  1.629       1.850      2.073       2.166      2.637      2.224  
I alt 3.771       3.751       5.615       5.483      7.220       6.525  
       
Efterkommere       
Ungdomsuddannelse       699          767       1.204       1.303       1.941       2.129  
 - Heraf almengymnasial uddannelse         320          413          407          605          675       1.217  
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse         136          125          279          280         442        349  
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse         243          229          518          418          824          563  
Anden uddannelse         500          460          494          474          875         810  
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse         492          461          683          549         897         716  
I alt     1.691      1.688       2.381       2.326       3.713       3.655  
       
Danskere       
Ungdomsuddannelse 68.101 67.858 62.204 59.063    66.398     63.643  
 - Heraf almengymnasial uddannelse 26.032 41.149 21.115 35.630   22.608     37.287  
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse 14.238 12.293 14.037 10.858    15.156     12.301  
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse 27.831 14.416 27.052 12.575    28.634     14.055  
Anden uddannelse 32.447 26.070 22.450 21.685    21.455     19.525  
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse 29.529 29.874 21.285 20.880    22.772     21.643  
I alt 130.077 123.802 105.939 101.628  110.625  104.811 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd32 samt Danmarks Statistiks statistikbank U13 og 
Bef3. Tallene for danskere i 1994/1995 og 1999/2000 er fremkommet ved at kombinere udannelsesoplysninger fra 1. oktober 
1994 og 1999 med folketal fra 1. januar i henholdsvis 1995 og 2000. 
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Tabel 3.2b: Andelen af 16-19-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere, 
der er i gang med en ungdomsuddannelse fordelt på mænd og kvinder, skoleårene 1994/1995, 
1999/2000 og 2004/2005 

  1994/1995 1999/2000 2004/2005 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Indvandrere       
Ungdomsuddannelse 21 % 20 % 34 % 33 % 38 % 39 % 
 - Heraf almengymnasial uddannelse 10 % 11 % 12 % 17 % 12 % 20 % 
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse 4 % 2 % 7 % 5 % 7 % 6 % 
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse 7 % 6 % 16 % 12 % 19 % 13 % 
Anden uddannelse 36 % 31 % 29 % 27 % 26 % 27 % 
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse 43 % 49 % 37 % 40 % 37 % 34 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
       
Efterkommere       
Ungdomsuddannelse 41 % 45 % 51 % 56 % 52 % 58 % 
 - Heraf almengymnasial uddannelse 19 % 24 % 17 % 26 % 18 % 33 % 
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse 8 % 7 % 12 % 12 % 12 % 10 % 
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse 14 % 14 % 22 % 18 % 22 % 15 % 
Anden uddannelse 30 % 27 % 21 % 20 % 24 % 22 % 
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse 29 % 27 % 29 % 24 % 24 % 20 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
       
Danskere       
Ungdomsuddannelse 52 % 55 % 59 % 58 % 60 % 61 % 
 - Heraf almengymnasial uddannelse 20 % 33 % 20 % 35 % 20 % 36 % 
 - Heraf erhvervsgymnasial uddannelse 11 % 10 % 13 % 11 % 14 % 12 % 
 - Heraf erhvervsfaglig uddannelse 21 % 12 % 26 % 12 % 26 % 13 % 
Anden uddannelse 25 % 21 % 21 % 21 % 19 % 19 % 
Uoplyst/ikke i gang med en uddannelse 23 % 24 % 20 % 21 % 21 % 21 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd32 samt Danmarks Statistiks statistikbank U13 og 
Bef3. Tallene for danskere i 1994/1995 og 1999/2000 er fremkommet ved at kombinere udannelsesoplysninger fra 1. oktober 
1994 og 1999 med folketal fra 1. januar i henholdsvis 1995 og 2000. 
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3.2.2 Erhvervsfaglige uddannelser 
Tabel 3.3 og figur 3.3 viser antallet og andelen af indvandrere og efterkomme-
re fra henholdsvis ikke-vestlige og vestlige lande, samt danskere, tilknyttet de 
forskellige erhvervsfaglige uddannelser. I figur 3.4 ses denne andel i forhold til 
den samlede gruppe af henholdsvis indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande og danskere ved de erhvervsfaglige uddannelser. 
 

 
 
 

Tabel 3.3: Antallet samt andelen af indvandrere og efterkommere samt danskere ud af samtlige elever ved 
de erhvervsfaglige uddannelser fordelt efter fag, skoleåret 2004/2005 

 

Indvandrere og 
efterkommere fra 

vestlige lande 

Indvandrere og 
efterkommere 

fra ikke-vestlige 
lande Danskere I alt 

Pædagogisk 24 115 1.426 1.565 
Handel og kontor 357 3.155 29.091 32.603 
Bygge og anlæg 254 1.196 22.552 24.002 
Jern og metal 222 1.443 17.713 19.378 
Grafisk 40 82 1.914 2.036 
Teknik og industri iøvrigt 57 236 1.979 2.272 
Service 114 562 3.863 4.539 
Levnedsmiddel og husholdning 175 604 9.708 10.487 
Jordbrug og fiskeri 105 161 4.873 5.139 
Transport mv. 40 153 2.721 2.914 
Sundhed 379 1.701 12.094 14.174 
Sikkerhed - - 29 - 
I alt 1.767 9.408 107.963 119.138 
     
Pædagogisk 2 % 7 % 91 % 100 % 
Handel og kontor 1 % 10 % 89 % 100 % 
Bygge og anlæg 1 % 5 % 94 % 100 % 
Jern og metal 1 % 7 % 91 % 100 % 
Grafisk 2 % 4 % 94 % 100 % 
Teknik og industri iøvrigt 3 % 10 % 87 % 100 % 
Service 3 % 12 % 85 % 100 % 
Levnedsmiddel og husholdning 2 % 6 % 93 % 100 % 
Jordbrug og fiskeri 2 % 3 % 95 % 100 % 
Transport mv. 1 % 5 % 93 % 100 % 
Sundhed 3 % 12 % 85 % 100 % 
Sikkerhed 0 % 0 % 100 % 100 % 
I alt 1 % 8 % 91 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd28. 
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Figur 3.3: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ud af samtlige elever ved de 
erhvervsfaglige uddannelser fordelt efter fag, skoleåret 2004/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd28. 

 

Figur 3.4: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere fordelt på faglige retnin-
ger på de erhvervsfaglige uddannelser, skoleåret 2004/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd28. 
Note: For indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande summer alle søjlerne til 100 pct. Det samme gør sig gældende 
for danskerne. 
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3.2.3 Lange videregående uddannelser 
Tabel 3.4 viser, at størstedelen af indvandrerne fra både vestlige og ikke-
vestlige lande på de lange videregående uddannelser, er indvandret efter, at 
de er fyldt 18 år. 
 

 

Tabel 3.4: Indvandrere, der er i gang med en lang videregående uddannelse, fordelt på vestlige og ikke-
vestlige lande samt alder på indvandringstidspunktet, skoleåret 2004/05 

     
 0-5 år 6-15 år 16 år og derover I alt 
     
Vestlige lande     

 Mænd 110 151 1.794 2.055 
 Kvinder 128 193 2.467 2.788 
 I alt 238 344 4.261 4.843 

     
Ikke-vestlige lande     

 Mænd 298 556 1.834 2.688 
 Kvinder 325 653 1.530 2.508 
 I alt 623 1.209 3.364 5.196 

     
I alt     

Mænd  408 707 3.628 4.743 
Kvinder 453 846 3.997 5.296 
I alt 861 1.553 7.625 10.039 

     
     
Vestlige lande     

 Mænd 5 % 7 % 87 % 100 % 
 Kvinder 5 % 7 % 88 % 100 % 
 I alt 5 % 7 % 88 % 100 % 

     
Ikke-vestlige lande     

 Mænd 11 % 21 % 68 % 100 % 
 Kvinder 13 % 26 % 61 % 100 % 
 I alt 12 % 23 % 65 % 100 % 
     

I alt     
Mænd  9 % 15 % 76 % 100 % 
Kvinder 9 % 16 % 75 % 100 % 
I alt 9 % 15 % 76 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd36. 
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3.3 Højeste fuldførte uddannelse 
 
Tabel 3.5a og tabel 3.5b viser højeste fuldførte medbragte og danske uddan-
nelse for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere i 
aldersgruppen 25-64 år fordelt på køn. 

Tabel 3.5a: Højeste fuldførte medbragte uddannelse for 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande 
samt højeste fuldførte danske uddannelse for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande samt danskere fordelt på køn, pr. 1. januar 2005 

 Mænd Kvinder I alt 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande med medbragt uddannelse 

Ingen uddannelse/uoplyst1 13.974 17.589 31.563 
Grundskole 16.676 21.838 38.514 
Gymnasial uddannelse 6.852 7.700 14.552 
Erhvervsfaglig uddannelse 13.525 10.446 23.971 
Kort videregående uddannelse 2.935 1.989 4.924 
Mellemlang videregående uddannelse 3.985 3.752 7.737 
Bacheloruddannelse - - - 
Lang videregående uddannelse 3.167 2.002 5.169 
I alt 61.114 65.316 126.430 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1           61.114            65.316          126.430  
Grundskole             6.946              4.363            11.309  
Gymnasial uddannelse             1.279              1.177              2.456  
Erhvervsfaglig uddannelse             4.929              5.000              9.929  
Kort videregående uddannelse             1.471                 942              2.413  
Mellemlang videregående uddannelse             2.075              1.924              3.999  
Bacheloruddannelse                330                 420                 750  
Lang videregående uddannelse             1.588                 920              2.508  
I alt           79.732            80.062          159.794  

Efterkommere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1                198                 199                 397  
Grundskole             1.366                 957              2.323  
Gymnasial uddannelse                468                 527                 995  
Erhvervsfaglig uddannelse                626                 784              1.410  
Kort videregående uddannelse                143                 153                 296  
Mellemlang videregående uddannelse                159                 244                 403  
Bacheloruddannelse                 99                 120                 219  
Lang videregående uddannelse                184                 146                 330  
I alt             3.243              3.130              6.373  

Danskere med dansk uddannelse    
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1           17.489            11.928            29.417  
Grundskole         340.734          358.865          699.599  
Gymnasial uddannelse           78.501            81.408          159.909  
Erhvervsfaglig uddannelse         594.518          484.468        1.078.986  
Kort videregående uddannelse           79.384            62.768          142.152  
Mellemlang videregående uddannelse         138.348          253.140          391.488  
Bacheloruddannelse           20.991            25.244            46.235  
Lang videregående uddannelse         107.435            75.342          182.777  
I alt       1.377.400        1.353.163        2.730.563  

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24. 
1 Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse. 
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Tabel 3.5b Højeste fuldførte medbragte uddannelse for 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande 
samt højeste fuldførte danske uddannelse for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande samt danskere fordelt på køn opgjort i procent, pr. 1. januar 2005 

 Mænd Kvinder I alt 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande med medbragt uddannelse 

Ingen uddannelse/uoplyst1 23 % 27 % 25 % 
Grundskole 27 % 33 % 30 % 
Gymnasial uddannelse 11 % 12 % 12 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 22 % 16 % 19 % 
Kort videregående uddannelse 5 % 3 % 4 % 
Mellemlang videregående uddannelse 7 % 6 % 6 % 
Bacheloruddannelse 0 % 0 % 0 % 
Lang videregående uddannelse 5 % 3 % 4 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1 77 % 82 % 79 % 
Grundskole 9 % 5 % 7 % 
Gymnasial uddannelse 2 % 1 % 2 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 6 % 6 % 6 % 
Kort videregående uddannelse 2 % 1 % 2 % 
Mellemlang videregående uddannelse 3 % 2 % 3 % 
Bacheloruddannelse 0 % 1 % 0 % 
Lang videregående uddannelse 2 % 1 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1 6 % 6 % 6 % 
Grundskole 42 % 31 % 36 % 
Gymnasial uddannelse 14 % 17 % 16 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 19 % 25 % 22 % 
Kort videregående uddannelse 4 % 5 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 5 % 8 % 6 % 
Bacheloruddannelse 3 % 4 % 3 % 
Lang videregående uddannelse 6 % 5 % 5 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Danskere med dansk uddannelse    
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1 1 % 1 % 1 % 
Grundskole 25 % 27 % 26 % 
Gymnasial uddannelse 6 % 6 % 6 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 43 % 36 % 40 % 
Kort videregående uddannelse 6 % 5 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 10 % 19 % 14 % 
Bacheloruddannelse 2 % 2 % 2 % 
Lang videregående uddannelse 8 % 6 % 7 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24. 
1 Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse. 
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I tabel 3.6a og 3.6b vises ligeledes højeste fuldførte medbragte og danske ud-
dannelse for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danske-
re, men denne gang opdelt på aldersgrupperne 25-29-årige, 30-39-årige og 40-
64-årige.  
 

Tabel 3.6a: Højeste fuldførte medbragte uddannelse fordelt på aldersgrupperne 25-29-årige, 30-39-årige 
og 40-64-årige samt højeste fuldførte danske uddannelse for indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande samt danskere fordelt på samme aldersgrupper, pr. 1. januar 2005 

 25-29-årige 30-39-årige 40-64-årige 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande med medbragt uddannelse 

Ingen uddannelse/uoplyst1 7.295 11.825 12.443 
Grundskole 4.643 14.061 19.810 
Gymnasial uddannelse 2.092 6.397 6.063 
Erhvervsfaglig uddannelse 1.892 8.628 13.451 
Kort videregående uddannelse 245 1.803 2.876 
Mellemlang videregående uddannelse 318 2.691 4.728 
Bacheloruddannelse - - - 
Lang videregående uddannelse 85 1.372 3.712 
I alt 16.570 46.777 63.083 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1 16.570 46.777         63.083  
Grundskole 4.388 4.926 1.995 
Gymnasial uddannelse 1.184 908 364 
Erhvervsfaglig uddannelse 1.771 3.777 4.381 
Kort videregående uddannelse 378 914 1.121 
Mellemlang videregående uddannelse 359 1.360 2.280 
Bacheloruddannelse 307 291 152 
Lang videregående uddannelse 362 991 1.155 
I alt 25.319  59.944 74.531  

Efterkommere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1                172                 175  50  
Grundskole 1.691 577 55 
Gymnasial uddannelse 743 224 28 
Erhvervsfaglig uddannelse 933 398 79 
Kort videregående uddannelse 194 87 15 
Mellemlang videregående uddannelse 221 118 64 
Bacheloruddannelse 172 43 4 
Lang videregående uddannelse 149 121 60 
I alt 4.275              1.743  355  

Danskere med dansk uddannelse    
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1 1.992            4.223  23.202  
Grundskole 56.233 136.260 507.106 
Gymnasial uddannelse 50.233 50.933 58.743 
Erhvervsfaglig uddannelse 108.934 286.805 683.247 
Kort videregående uddannelse 17.867 46.148 78.137 
Mellemlang videregående uddannelse 33.067 104.956 253.465 
Bacheloruddannelse 20.668 17.486 8.081 
Lang videregående uddannelse 15.168 66.738 100.871 
I alt 304.162        713.549        1.712.852 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24. 
1 Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse. 
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Tabel 3.6b: Højeste fuldførte medbragte uddannelse fordelt på aldersgrupperne 25-29-årige, 30-39-
årige og 40-64-årige samt højeste fuldførte danske uddannelse for indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande samt danskere fordelt på samme aldersgrupper, i procent pr. 1. januar 2005 

 25-29-årige 30-39-årige 40-64-årige 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande med medbragt uddannelse 

Ingen uddannelse/uoplyst1 44 % 25 % 20 % 
Grundskole 28 % 30 % 31 % 
Gymnasial uddannelse 13 % 14 % 10 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 11 % 18 % 21 % 
Kort videregående uddannelse 1 % 4 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 2 % 6 % 7 % 
Bacheloruddannelse 0 % 0 % 0 % 
Lang videregående uddannelse 1 % 3 % 6 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1 65 % 78 % 85 % 
Grundskole 17 % 8 % 3 % 
Gymnasial uddannelse 5 % 2 % 0 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 7 % 6 % 6 % 
Kort videregående uddannelse 1 % 2 % 2 % 
Mellemlang videregående uddannelse 1 % 2 % 3 % 
Bacheloruddannelse 1 % 0 % 0 % 
Lang videregående uddannelse 1 % 2 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande med dansk uddannelse 
Ingen uddannelse/uoplyst1 4 % 10 % 14 % 
Grundskole 40 % 33 % 15 % 
Gymnasial uddannelse 17 % 13 % 8 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 22 % 23 % 22 % 
Kort videregående uddannelse 5 % 5 % 4 % 
Mellemlang videregående uddannelse 5 % 7 % 18 % 
Bacheloruddannelse 4 % 2 % 1 % 
Lang videregående uddannelse 3 % 7 % 17 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Danskere med dansk uddannelse    
Ingen dansk uddannelse/uoplyst1 1 % 1 % 1 % 
Grundskole 18 % 19 % 30 % 
Gymnasial uddannelse 17 % 7 % 3 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 36 % 40 % 40 % 
Kort videregående uddannelse 6 % 6 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 11 % 15 % 15 % 
Bacheloruddannelse 7 % 2 % 0 % 
Lang videregående uddannelse 5 % 9 % 6 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24. 
1 Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse. 
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4. Uddannelse og arbejdsmarked 
 
4.1. Unge i gang med uddannelse og/eller arbejde 
 
Tabel 4.1 viser tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 
blandt 20-24-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. I ta-
bellen indgår kun 20-24-årige, idet tallene i tabellen skal illustrere, hvorvidt 
unge efter endt ungdomsuddannelse enten læser videre, er i beskæftigelse el-
ler står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 
 

Tabel 4.1: 20-24-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere der er i gang 
med en uddannelse og/eller er i beskæftigelse, skoleåret 2004/05 

    
 Indvandrere Efterkommere Danskere 
Grundskole 32 2 224 
Gymnasial uddannelse1 753 239 8.224 
Erhvervsfaglig uddannelse 2.131 620 37.742 
Videregående uddannelse2 3.583 1.330 69.792 
Beskæftigede som ikke er i uddannelse 6.243 2.167 105.342 
Arbejdsløse som ikke er i uddannelse 1.133 299 7.836 
Uden for arbejdsstyrken og ikke i uddannelse 7.002 1.030 25.524 
I alt 20.877 5.687 254.684 
    
Grundskole 0 % 0 % 0 % 
Gymnasial uddannelse1 4 % 4 % 3 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 10 % 11 % 15 % 
Videregående uddannelse2 17 % 23 % 27 % 
Beskæftigede som ikke er i uddannelse 30 % 38 % 41 % 
Arbejdsløse som ikke er i uddannelse 5 % 5 % 3 % 
Uden for arbejdsstyrken og ikke i uddannelse 34 % 18 % 10 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd32 og Udd57.  
Note: Dem, der er i gang med en uddannelse, kan godt samtidig være i beskæftigelse. 
1 Gymnasial uddannelse indeholder både almengymnasiale uddannelser og erhvervsgymnasiale udannelser. 
2 Videregående uddannelser indeholder både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt bacheloruddannel-
ser. 
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4.2 Arbejdsmarkedstilknytning i forhold til medbragt uddannelse 
 
Tabel 4.2a viser sammenhængen mellem det medbragte uddannelsesniveau og 
tilknytningen til det danske arbejdsmarked for 25-64-årige indvandrere fra ik-
ke-vestlige lande. I tabel 4.2b vises beskæftigelsesfrekvensen, erhvervsfre-
kvensen og arbejdsløsheden. 

 
 

Tabel 4.2a: Arbejdsmarkedstilknytning for 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande opdelt på 
medbragt uddannelsesniveau samt køn, pr. 1. januar 2005 

 Mænd Kvinder I alt 
Beskæftigede    

Uoplyst/ingen uddannelse           6.722            4.400           11.122  
Grundskole           8.164            7.537           15.701  
Gymnasial uddannelse           3.487            2.664            6.151  
Erhvervsfaglig uddannelse           7.300            4.582           11.882  
Kort videregående uddannelse           1.461               841            2.302  
Mellemlang videregående uddannelse           2.004            1.717            3.721  
Lang videregående uddannelse           1.539               933            2.472  
I alt          30.677           22.674           53.351  

Arbejdsløse    
Uoplyst/ingen uddannelse           1.036            1.181            2.217  
Grundskole           1.814            2.122            3.936  
Gymnasial uddannelse              762               745            1.507  
Erhvervsfaglig uddannelse           1.270               856            2.126  
Kort videregående uddannelse              274               171               445  
Mellemlang videregående uddannelse              393               342               735  
Lang videregående uddannelse              291               136               427  
I alt           5.840            5.553           11.393  

Udenfor arbejdsstyrken    
Uoplyst/ingen uddannelse           6.216           12.008           18.224  
Grundskole           6.698           12.179           18.877  
Gymnasial uddannelse           2.603            4.291            6.894  
Erhvervsfaglig uddannelse           4.955            5.008            9.963  
Kort videregående uddannelse           1.200               977            2.177  
Mellemlang videregående uddannelse           1.588            1.693            3.281  
Lang videregående uddannelse           1.337               933            2.270  
I alt          24.597           37.089           61.686  

I alt    
Uoplyst/ingen uddannelse       13.974        17.589         31.563  
Grundskole       16.676        21.838         38.514  
Gymnasial uddannelse        6.852         7.700         14.552  
Erhvervsfaglig uddannelse       13.525        10.446         23.971  
Kort videregående uddannelse        2.935         1.989           4.924  
Mellemlang videregående uddannelse        3.985         3.752           7.737  
Lang videregående uddannelse        3.167         2.002           5.169  
I alt       61.114        65.316        126.430  

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24b. 
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Tabel 4.2b: Arbejdsmarkedstilknytning for 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande fordelt på 
medbragt uddannelsesniveau samt køn, pr. 1. januar 2005 

 Mænd Kvinder I alt 
Erhvervsfrekvensen    
Uoplyst/ingen uddannelse 56 % 32 % 42 % 
Grundskole 60 % 44 % 51 % 
Gymnasial uddannelse 62 % 44 % 53 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 63 % 52 % 58 % 
Kort videregående uddannelse 59 % 51 % 56 % 
Mellemlang videregående uddannelse 60 % 55 % 58 % 
Lang videregående uddannelse 58 % 53 % 56 % 
I alt 60 % 43 % 51 % 

    
Beskæftigelsesfrekvensen    

Uoplyst/ingen uddannelse 48 % 25 % 35 % 
Grundskole 49 % 35 % 41 % 
Gymnasial uddannelse 51 % 35 % 42 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 54 % 44 % 50 % 
Kort videregående uddannelse 50 % 42 % 47 % 
Mellemlang videregående uddannelse 50 % 46 % 48 % 
Lang videregående uddannelse 49 % 47 % 48 % 
I alt 50 % 35 % 42 % 

    
Arbejdsløshed    

Uoplyst/ingen uddannelse 13 % 21 % 17 % 
Grundskole 18 % 22 % 20 % 
Gymnasial uddannelse 18 % 22 % 20 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 15 % 16 % 15 % 
Kort videregående uddannelse 16 % 17 % 16 % 
Mellemlang videregående uddannelse 16 % 17 % 16 % 
Lang videregående uddannelse 16 % 13 % 15 % 
I alt 16 % 20 % 18 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24b. 
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4.3 Arbejdsmarkedstilknytning i forhold til højeste fuldførte danske uddannelse 
 
Arbejdsmarkedstilknytningen for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra 
ikke vestlige lande samt danskere fordelt på højest fuldførte danske uddannel-
se vises i tabel 4.3a. I tabel 4.3b vises beskæftigelsesfrekvensen, erhvervsfre-
kvensen og arbejdsløsheden. 
 

 
 
 

Tabel 4.3a: Arbejdsmarkedstilknytningen for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande samt danskere fordelt på højeste fuldførte danske uddannelse, pr. 1. januar 2005 

 Beskæftigede Arbejdsløse 
Uden for ar-

bejdsstyrken I alt 
     
Indvandrere fra ikke-vestlige lande     

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 53.351 11.393 61.686 126.430 
Grundskole      6.011       1.277       4.021      11.309  
Gymnasial uddannelse      1.476          156          824       2.456  
Erhvervsfaglig uddannelse      7.418          900       1.611       9.929  
Kort videregående uddannelse      1.629          316          468       2.413  
Mellemlang videregående uddannelse      3.247          307          445       3.999  
Bacheloruddannelse         464            58          228          750  
Lang videregående uddannelse      1.871          242          395       2.508  
I alt 75.467 14.649 69.678 159.794 

 
Efterkommere fra ikke-vestlige lande 

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 174 36 187 397 
Grundskole      1.270          263          790       2.323  
Gymnasial uddannelse         683            58          254          995  
Erhvervsfaglig uddannelse      1.119          115          176       1.410  
Kort videregående uddannelse         218            39            39          296  
Mellemlang videregående uddannelse         344            20            39          403  
Bacheloruddannelse         154            14            51          219  
Lang videregående uddannelse         277            28            25          330  
I alt 4.239 573 1.561 6.373 

     
Danskere     

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 15.026 1.505 12.886 29.417 
Grundskole       428.170            35.320        236.109        699.599  
Gymnasial uddannelse       126.271              5.042         28.596        159.909  
Erhvervsfaglig uddannelse       890.081            39.292        149.613     1.078.986  
Kort videregående uddannelse       124.093              4.863         13.196        142.152  
Mellemlang videregående uddannelse       345.760              8.751         36.977        391.488  
Bacheloruddannelse        36.005              1.539           8.691         46.235  
Lang videregående uddannelse       165.910              6.256         10.611        182.777  
I alt 2.131.316 102.568 496.679 2.730.563 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd24. 
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Tabel 4.3b: Arbejdsmarkedstilknytningen for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande samt danskere fordelt på højeste fuldførte danske uddannelse, pr. 1. januar 2005 

 Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Arbejdsløshed 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande    

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 51 % 42 % 18 % 
Grundskole 64 % 53 % 18 % 
Gymnasial uddannelse 66 % 60 % 10 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 84 % 75 % 11 % 
Kort videregående uddannelse 81 % 68 % 16 % 
Mellemlang videregående uddannelse 89 % 81 % 9 % 
Bacheloruddannelse 70 % 62 % 11 % 
Lang videregående uddannelse 84 % 75 % 11 % 
I alt 56 % 47 % 16 % 

 
Efterkommere fra ikke-vestlige lande 

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 53 % 44 % 17 % 
Grundskole 66 % 55 % 17 % 
Gymnasial uddannelse 74 % 69 % 8 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 88 % 79 % 9 % 
Kort videregående uddannelse 87 % 74 % 15 % 
Mellemlang videregående uddannelse 90 % 85 % 5 % 
Bacheloruddannelse 77 % 70 % 8 % 
Lang videregående uddannelse 92 % 84 % 9 % 
I alt 76 % 67 % 12 % 

    
Danskere    

Ingen dansk uddannelse/uoplyst 56 % 51 % 9 % 
Grundskole 66 % 61 % 8 % 
Gymnasial uddannelse 82 % 79 % 4 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 86 % 82 % 4 % 
Kort videregående uddannelse 91 % 87 % 4 % 
Mellemlang videregående uddannelse 91 % 88 % 2 % 
Bacheloruddannelse 81 % 78 % 4 % 
Lang videregående uddannelse 94 % 91 % 4 % 
I alt 82 % 78 % 5 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændinge database i Danmarks Statistik, Udd24. 
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4.4. Udviklingen i tilknytningen til uddannelsessystemet og/eller arbejds-
markedet 
 
Tabel 4.4a viser udviklingen i tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddan-
nelsessystemet for 16-64-årige. Det ses, at der især blandt indvandrerne har 
været en stigning i andelen, der er i uddannelse og/eller beskæftigelse siden 
1999. Således var 47 pct. af indvandrerne i 1999 i uddannelse og/eller beskæf-
tigelse, mens andelen i 2005 udgjorde 53 pct.  
 

Tabel 4.4a: Udviklingen i antallet og andelen af 16-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande, der er i uddannelse og /eller beskæftigelse, 1999-2005 

 

Indvandrere 
i uddannel-
se og/eller 
beskæfti-

gelse 

Samlet 
antal 

indvan-
drere 

Efterkommere 
i uddannelse 
og/eller be-
skæftigelse 

Samlet antal 
efterkommere 

Danskere i 
uddannelse 

og/eller 
beskæfti-

gelse 

Samlet 
antal dan-

skere 
1999 69.244 147.700 8.214 10.210 2.646.982 3.250.224 
2000 75.512 155.956 9.209 11.280 2.649.771 3.241.646 
2001 82.509 165.594 10.121 12.429 2.654.649 3.231.882 
2002 89.672 175.995 11.240 13.836 2.655.691 3.222.805 
2003 94.014 184.069 12.354 15.499 2.621.901 3.214.749 
2004 97.816 189.799 13.651 17.365 2.591.013 3.206.463 
2005 102.487 194.416 15.324 19.428 2.590.000 3.200.683 
       
1999 47 % 100 % 80 % 100 % 81 % 100 % 
2000 48 % 100 % 82 % 100 % 82 % 100 % 
2001 50 % 100 % 81 % 100 % 82 % 100 % 
2002 51 % 100 % 81 % 100 % 82 % 100 % 
2003 51 % 100 % 80 % 100 % 82 % 100 % 
2004 52 % 100 % 79 % 100 % 81 % 100 % 
2005 53 % 100 % 79 % 100 % 81 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd57. 
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I tabel 4.4b ses ligeledes udviklingen i tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller 
uddannelsessystemet, men denne gang for de unge indvandrere og efterkomme-
re mellem 16 og 24 år. Det ses, at det i 1999 var 58 pct. af indvandrerne, der 
var i uddannelse og/eller arbejde, mens andelen i 2005 var steget til 66 pct. 
For danskerne i samme aldersgruppe gælder det, at der både i 1999 og 2005 var 
89 pct. i uddannelse og/eller arbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.4b: Udviklingen i antallet og andelen af 16-24-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande samt danskere, der er i uddannelse og /eller beskæftigelse, 1999-2005 

 

Indvandrere 
i uddannelse 

og/eller 
beskæftigel-

se 

Samlet 
antal 

indvan-
drere 

Efterkommere 
i uddannelse 
og/eller be-
skæftigelse 

Samlet antal 
efterkommere 

Danskere i 
uddannelse 

og/eller 
beskæftigel-

se 

Samlet 
antal 

danske-
re 

1999 15.805 27.291 7.143 8.747 479.683 536.068 
2000 17.011 28.448 7.633 9.174 463.605 516.458 
2001 18.637 30.110 8.051 9.622 447.076 495.996 
2002 19.744 31.900 8.569 10.235 435.164 484.508 
2003 21.035 33.474 9.133 11.073 424.210 477.611 
2004 21.923 34.074 9.811 11.998 415.598 471.332 
2005 22.907 34.622 10.765 13.055 416.856 470.120 
       
1999 58 % 100 % 82 % 100 % 89 % 100 % 
2000 60 % 100 % 83 % 100 % 90 % 100 % 
2001 62 % 100 % 84 % 100 % 90 % 100 % 
2002 62 % 100 % 84 % 100 % 90 % 100 % 
2003 63 % 100 % 82 % 100 % 89 % 100 % 
2004 64 % 100 % 82 % 100 % 88 % 100 % 
2005 66 % 100 % 82 % 100 % 89 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd57. 
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5. Arbejdsmarkedstilknytning 
 
5.1 Udviklingen i arbejdsmarkedstilknytningen 1994-2005 
 
Det ses i tabel 5.1a, at der i 1994 var 35.448 beskæftigede 16-64-årige indvan-
drere og efterkommere, mens antallet i 2005 var steget til 101.661. Beskæfti-
gelsesfrekvensen er for samme gruppe steget fra 34 pct. til 48 pct. i samme 
periode, hvilket ses i tabel 5.1b.  
 

Tabel 5.1a: Udviklingen i arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande, pr. 1. januar 1994 til 1. januar 2005 

 Beskæftigede Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken Hele populationen 
1994        35.448  22.497       46.653        104.598  
1995        38.026  22.359       50.474        110.859  
1996        44.029  19.903       64.441        128.373  
1997        50.014  18.364       71.333        139.711  
1998        57.643  16.918       74.053        148.614  
1999        67.182  14.978       75.753        157.913  
2000        73.889  12.633       80.718        167.240  
2001        81.284  12.753       83.990        178.027  
2002        89.145  11.298       89.388        189.831  
2003        92.917  12.251       94.400        199.568  
2004        95.994  16.616       94.554        207.164  
2005       101.661  17.122       95.061        213.844  

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd21. 

 

 

Tabel 5.1b: Udviklingen i arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande, pr. 1. januar 1994 til 1. januar 2005 

 Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Arbejdsløshed 
1994 55 % 34 % 39 % 
1995 54 % 34 % 37 % 
1996 50 % 34 % 31 % 
1997 49 % 36 % 27 % 
1998 50 % 39 % 23 % 
1999 52 % 43 % 18 % 
2000 52 % 44 % 15 % 
2001 53 % 46 % 14 % 
2002 53 % 47 % 11 % 
2003 53 % 47 % 12 % 
2004 54 % 46 % 15 % 
2005 56 % 48 % 14 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd21. 
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5.2 Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på landegrupper 
 
5.2.1 Vestlige og ikke-vestlige lande 
Tallene i tabel 5.2.1 viser, at arbejdsmarkedstilknytningen er højere blandt 
både indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i forhold til ikke-vestlige 
lande. I figur 5.1 illustreres arbejdsmarkedstilknytningen blandt danskere samt 
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. 
 

Tabel 5.2.1: Arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere fra vestlige 
og ikke-vestlige lande samt danskere fordelt på køn, pr. 1. januar 2005 

 Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Indvandrere     

Arbejdsløs 1.740 1.802 8.497 7.646 
Beskæftigede 29.681 27.336 51.777 38.657 
Uden for arbejdsstyrken 14.064 18.131 36.818 51.021 
I alt 45.485 47.269 97.092 97.324 

Efterkommere     
Arbejdsløs 190 169 497 482 
Beskæftigede 3.263 2.864 5.841 5.386 
Uden for arbejdsstyrken 1.127 1.052 3.523 3.699 
I alt 4.580 4.085 9.861 9.567 

Danskere     
Arbejdsløs 55.032 58.215 - - 
Beskæftigede 1.281.251 1.163.407 - - 
Uden for arbejdsstyrken 281.674 361.104 - - 
I alt 1.617.957 1.582.726 - - 

   
Indvandrere     

Erhvervsfrekvens 69 % 62 % 62 % 48 % 
Beskæftigelsesfrekvens 65 % 58 % 53 % 40 % 
Arbejdsløshed 6 % 6 % 14 % 17 % 

Efterkommere     
Erhvervsfrekvens 75 % 74 % 64 % 61 % 
Beskæftigelsesfrekvens 71 % 70 % 59 % 56 % 
Arbejdsløshed 6 % 6 % 8 % 8 % 

Danskere     
Erhvervsfrekvens 83 % 77 % - - 
Beskæftigelsesfrekvens 79 % 74 % - - 
Arbejdsløshedsfrekvens 4 % 5 % - - 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 
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Figur 5.1: Arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande samt danskere, pr. 1. januar 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 

 
5.2.2 Udvalgte oprindelseslande  
I tabel 5.2.2a, b og c ses arbejdsmarkedstilknytningen for de 10 ikke-vestlige 
oprindelseslande, hvorfra der var flest indvandrere og efterkommere i Danmark 
den 1. januar 2005. Tabellerne er fordelt på mænd, kvinder og i alt. 
 

Tabel 5.2.2a: Arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige mandlige indvandrere og efterkommere 
fordelt på udvalgte oprindelseslande, pr. 1. januar 2005 

Mænd 
Beskæfti-

gede 
Arbejdslø-

se 

Uden for 
arbejds-
styrken 

Erhvervs-
frekvens 

Beskæfti-
gelsesfre-

kvens 
Arbejds-

løshed 
Afghanistan 1.508 354 1.435 56 % 46 % 19 % 

Bosnien-Hercegovina 4.173 528 2.766 63 % 56 % 11 % 
Irak 3.362 911 4.649 48 % 38 % 21 % 
Iran 3.377 496 2.584 60 % 52 % 13 % 

Jugoslavien 3.662 473 2.058 67 % 59 % 11 % 
Libanon 2.488 607 3.317 48 % 39 % 20 % 
Marokko 1.698 265 1.057 65 % 56 % 13 % 
Pakistan 4.270 522 2.205 68 % 61 % 11 % 
Somalia 1.216 640 2.710 41 % 27 % 34 % 

Sri Lanka 2.223 249 853 74 % 67 % 10 % 
Tyrkiet 11.515 1.832 5.505 71 % 61 % 14 % 

Vietnam 2.656 335 1.155 72 % 64 % 11 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 
Note: Landene er sorteret i alfabetisk orden. 
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Tabel 5.2.2b: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 16-64-årige kvindelige indvandrere og efterkommere 
fordelt på udvalgte oprindelseslande, pr. 1. januar 2005 

Kvinder 
Beskæfti-

gede 
Arbejdslø-

se 

Uden for 
arbejds-
styrken 

Erhvervs-
frekvens 

Beskæfti-
gelsesfre-

kvens 
Arbejds-

løshed 
Afghanistan 553 279 1.978 30 % 20 % 34 % 

Bosnien-Hercegovina 3.322 526 3.358 53 % 46 % 14 % 
Irak 1.065 639 5.131 25 % 16 % 38 % 
Iran 1.812 299 2.223 49 % 42 % 14 % 

Jugoslavien 2.933 426 2.694 55 % 48 % 13 % 
Libanon 866 490 3.953 26 % 16 % 36 % 
Marokko 1.068 179 1.454 46 % 40 % 14 % 
Pakistan 2.171 485 3.672 42 % 34 % 18 % 
Somalia 537 416 3.218 23 % 13 % 44 % 

Sri Lanka 1.577 262 1.294 59 % 50 % 14 % 
Tyrkiet 7.540 1.741 7.930 54 % 44 % 19 % 

Vietnam 2.176 368 1.555 62 % 53 % 14 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 

Tabel 5.2.2c: Arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere fordelt på 
udvalgte oprindelseslande, pr. 1. januar 2005 

 Beskæfti-
gede 

Arbejds-
løse 

Uden for 
arbejds-
styrken 

Erhvervs-
frekvens 

Beskæfti-
gelsesfre-

kvens 
Arbejds-

løshed 
Afghanistan 2.061 633 3.413 44 % 34 % 23 % 

Bosnien-Hercegovina 7.495 1.054 6.124 58 % 51 % 12 % 
Irak 4.427 1.550 9.780 38 % 28 % 26 % 
Iran 5.189 795 4.807 55 % 48 % 13 % 

Jugoslavien 6.595 899 4.752 61 % 54 % 12 % 
Libanon 3.354 1.097 7.270 38 % 29 % 25 % 
Marokko 2.766 444 2.511 56 % 48 % 14 % 
Pakistan 6.441 1.007 5.877 56 % 48 % 14 % 
Somalia 1.753 1.056 5.928 32 % 20 % 38 % 

Sri Lanka 3.800 511 2.147 67 % 59 % 12 % 
Tyrkiet 19.055 3.573 13.435 63 % 53 % 16 % 

Vietnam 4.832 703 2.710 67 % 59 % 13 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 
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5.3 Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på erhverv 
 
Tabel 5.3a viser antallet af beskæftigede indvandrere, efterkommere samt 
danskere i aldersgruppen 16 til 64 år fordelt på erhverv. I tabel 5.3b ses samme 
fordeling blot opdelt i procent. 
 

 
 
 

Tabel 5.3a: Beskæftigede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere i alders-
gruppen 16 til 64 år fordelt på erhverv, pr. 1. januar 2005 

 
Indvandrere og efterkom-

mere fra ikke-vestlige lande Danskere 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Landbrug, gartneri og skovbrug 1.033 705 49.609 14.686 
Fiskeri mv. 10 5 3.622 181 
Råstofudvinding 24 4 3.122 465 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 2.647 1.832 39.359 26.210 
Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 218 287 4.034 4.818 
Træ-, papir- og grafisk industri 1.121 440 32.609 15.621 
Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. 1.515 868 26.645 19.226 
Sten-, ler- og glasindustri mv. 344 77 11.780 2.628 
Jern og metalindustri 4.701 1.548 117.791 36.804 
Møbelindustri og anden industri 753 195 16.021 8.254 
Energi- og vandforsyning 82 46 9.669 3.132 
Bygge- og anlægsvirksomhed 1.635 117 147.255 14.929 
Handel m. biler, autorep., servicestationer 1.293 166 45.080 11.445 
Engros- og agenturhandel undt. m. biler 2.813 1.231 97.148 46.009 
Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 5.163 4.374 69.935 96.815 
Hotel- og restaurationsvirksomhed 8.177 3.493 25.208 39.147 
Transportvirksomhed 5.632 787 83.460 24.617 
Post og telekommunikation 1.716 532 27.977 18.050 
Finansierings- og forsikringsvirksomhed 383 387 33.757 36.130 
Udlejning og ejendomsformidling 525 293 24.077 13.412 
Forretningsservice mv.1 8.795 9.403 126.681 98.579 
Offentlig administration mv. 1.100 1.397 72.436 70.354 
Undervisning 2.044 3.261 73.928 113.950 
Sundhedsvæsen mv. 1.313 2.672 26.751 119.194 
Sociale institutioner mv. 2.178 7.744 45.372 260.996 
Renovation, foreninger og forlystelser mv. 1.870 1.896 63.445 64.075 
Uoplyst erhverv 533 283 4.480 3.680 
I alt       57.618        44.043  1.281.251      1.163.407  

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd50. 
1Forretningsservice omfatter bl.a. rengøring og kontorservice 
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Tabel 5.3b: Beskæftigede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere i aldersgrup-
pen 16 til 64 år fordelt på erhverv i pct., pr. 1. januar 2005 

 
Indvandrere og efterkommere 

fra ikke-vestlige lande Danskere 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Landbrug, gartneri og skovbrug 2 % 2 % 4 % 1 % 
Fiskeri mv. 0 % 0 % 0 % 0 % 
Råstofudvinding 0 % 0 % 0 % 0 % 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 5 % 4 % 3 % 2 % 
Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 0 % 1 % 0 % 0 % 
Træ-, papir- og grafisk industri 2 % 1 % 3 % 1 % 
Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. 3 % 2 % 2 % 2 % 
Sten-, ler- og glasindustri mv. 1 % 0 % 1 % 0 % 
Jern og metalindustri 8 % 4 % 9 % 3 % 
Møbelindustri og anden industri 1 % 0 % 1 % 1 % 
Energi- og vandforsyning 0 % 0 % 1 % 0 % 
Bygge- og anlægsvirksomhed 3 % 0 % 11 % 1 % 
Handel m. biler, autorep., servicestationer 2 % 0 % 4 % 1 % 
Engros- og agenturhandel undt. m. biler 5 % 3 % 8 % 4 % 
Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 9 % 10 % 5 % 8 % 
Hotel- og restaurationsvirksomhed 14 % 8 % 2 % 3 % 
Transportvirksomhed 10 % 2 % 7 % 2 % 
Post og telekommunikation 3 % 1 % 2 % 2 % 
Finansierings- og forsikringsvirksomhed 1 % 1 % 3 % 3 % 
Udlejning og ejendomsformidling 1 % 1 % 2 % 1 % 
Forretningsservice mv.1 15 % 21 % 10 % 8 % 
Offentlig administration mv. 2 % 3 % 6 % 6 % 
Undervisning 4 % 7 % 6 % 10 % 
Sundhedsvæsen mv. 2 % 6 % 2 % 10 % 
Sociale institutioner mv. 4 % 18 % 4 % 22 % 
Renovation, foreninger og forlystelser mv. 3 % 4 % 5 % 6 % 
Uoplyst erhverv 1 % 1 % 0 % 0 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd50. 
1Forretningsservice omfatter bl.a. rengøring og kontorservice 



Tal og fakta 2006 – Udlændinges tilknytning  
til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 

 

 36 

6. Personer uden for arbejdsstyrken 
 
Dette kapitel fokuserer på den gruppe af indvandrere og efterkommere, der 
står uden for arbejdsmarkedet. 
 
6.1 Personer uden for arbejdsstyrken fordelt på køn og oprindelsesland 
 
I tabel 6.1 ses gruppen uden for arbejdsstyrken pr. 1. januar 2005. Det ses, at 
51 pct. af de 16-64-årige kvinder fra ikke-vestlige lande er uden for arbejds-
styrken, mens det kun gælder for 23 pct. af de danske kvinder i samme alders-
gruppe.  
 

Tabel 6.1: 16-64-årige indvandrere og efterkommere samt danskere uden for arbejdsstyrken, pr. 1. 
januar 2005 

 Vestlige lande Ikke-vestlige lande Danskere 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
Antal uden for arbejdsstyrken 15.191 19.183 40.341 54.720 281.674 361.104 
Andel uden for arbejdsstyrken 30 % 37 % 38 % 51 % 17 % 23 % 
Heraf:       
  Studerende1 16 % 15 % 16 % 13 % 21 % 18 % 
  Midlertidigt uden for arbejdsstyrken2 7 % 8 % 20 % 25 % 10 % 13 % 
  Kontanthjælp/introduktionsydelse 4 % 4 % 19 % 21 % 6 % 5 % 
  Efterløn/overgangsydelse 8 % 9 % 3 % 1 % 18 % 20 % 
  Personer på pension3 13 % 14 % 20 % 12 % 31 % 31 % 
  Øvrige uden for arbejdsstyrken4 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
  Selvforsørgende5  50 % 49 % 21 % 26 % 13 % 12 % 
  I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 
1 Studerende, der tjener over 8.691 kr. om året, bliver kategoriseret som beskæftigede og indgår derfor ikke i denne kategori.  
2 Personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken omfatter beskæftigede uden løn, orlov, sygedagpenge, barselsdagpenge, ud-
dannelsesforanstaltning, revalidering, introduktionsuddannelse, aktivering ifølge kontanthjælpsregisteret, anden aktivering 
samt uoplyst aktivering.  
3 Pensionister omfatter folkepensionister, førtidspensionister samt tjenestemandspensionister. 
4 Øvrige uden for arbejdsstyrken omfatter personer på ledighedsydelse og en lille gruppe personer under 16 år, som figurerer i 
tabellen pga. den statistiske opgørelsesmetode. 
5 Selvforsørgende er personer, der fx forsørges af ægtefælle eller lever af formue. 
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6.2 Indvandrere uden for arbejdsstyrken fordelt på opholdstid i Danmark 
 
Tabel 6.2 viser, hvor mange indvandrere der er uden for arbejdsstyrken i for-
hold til, hvor længe de har opholdt sig i Danmark. Dette er illustreret i andele 
i figur 6.1. 
 

Tabel 6.2: Antallet af 16-64-årige indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyr-
ken, samt indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande i alt fordelt på opholdstid, pr. 1. januar 2005 

 Antal uden for arbejdsstyrken Antal i alt 
 Vestlige lande Ikke-vestlige lande Vestlige lande Ikke-vestlige lande 
 1 år og derunder 7.027 5.567 10.070 7.327 
 1 år og 1 dag til 2 år 2.823 4.032 5.497 6.973 
 2 år og 1 dag til 3 år 1.934 4.472 4.303 8.081 
 3 år og 1 dag til 4 år 1.454 5.043 3.735 9.950 
 4 år og 1 dag til 5 år 1.126 4.353 3.313 8.926 
 5 år og 1 dag til 6 år 938 3.367 3.017 7.410 
 6 år og 1 dag til 7 år 854 3.934 3.029 7.906 
 7 år og 1 dag til 8 år 666 3.395 2.695 7.307 
 8 år og 1 dag til 9 år 682 4.819 2.718 10.121 
 9 år og 1 dag til 10 år 566 6.943 2.308 17.046 
 10 år og 1 dag til 15 år 2.210 13.426 9.402 30.964 
 Over 15 år 11.584 25.738 41.761 66.217 
 Uoplyst 331 2.750 906 6.188 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 

 

Figur 6.1: Andelen af 16-64-årige indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyrken 
fordelt på opholdstid, pr. 1. januar 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6. 
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6.3 Højeste fuldførte uddannelse blandt personer uden for arbejdsstyrken 
 
Tabel 6.3 viser den procentvise fordeling af højest fuldførte danske uddannelse 
for kvindelige og mandlige indvandrere samt efterkommere fra ikke-vestlige 
lande og danskere uden for arbejdsstyrken. Endvidere vises højest fuldførte 
udenlandske uddannelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande uden for ar-
bejdsstyrken. 
 

Tabel 6.3: Højeste fuldførte danske uddannelse blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyrken samt danskere uden for arbejdsstyrken fordelt på køn samt 
højest fuldførte medbragte uddannelse blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyr-
ken, pr. 1. januar 2005  

 

Indvandrere fra 
ikke-vestlige lande 

Efterkommere 
fra ikke- 

vestlige lande 

Danskere 

 
Udenlandsk 
Uddannelse1 

Dansk 
Uddannelse1 

Dansk 
uddannelse 

Dansk 
uddannelse 

Mænd     
Uoplyst/ingen uddannelse 25 % 86 % 10 % 3 % 
Grundskole 27 % 7 % 60 % 45 % 
Almengymnasial uddannelse 11 % 1 % 8 % 4 % 
Erhvervsgymnasial uddannelse 0 % 1 % 5 % 1 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 20 % 3 % 7 % 33 % 
Kort videregående uddannelse 5 % 1 % 2 % 3 % 
Mellemlang videregående uddannelse 6 % 1 % 3 % 6 % 
Bacheloruddannelse 0 % 0 % 3 % 2 % 
Lang videregående uddannelse 5 % 1 % 1 % 3 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 
Antal 24.597 28.737 672 209.141 

Kvinder     
Uoplyst/ingen uddannelse 32 % 91 % 13 % 2 % 
Grundskole 33 % 5 % 43 % 50 % 
Almengymnasial uddannelse 12 % 1 % 16 % 5 % 
Erhvervsgymnasial uddannelse 0 % 0 % 3 % 1 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 14 % 2 % 14 % 28 % 
Kort videregående uddannelse 3 % 0 % 3 % 3 % 
Mellemlang videregående uddannelse 5 % 1 % 2 % 9 % 
Bacheloruddannelse 0 % 0 % 3 % 2 % 
Lang videregående uddannelse 3 % 0 % 2 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 
Antal 37.089 40.941 889 287.538 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, udd22. 
Note: Statistikken om medbragt uddannelse omfatter ikke oplysninger om medbragt uddannelse for de indvandrere, der efter 
ankomsten til Danmark har taget en dansk uddannelse.  
1Dvs. at kolonnen udenlandsk uddannelse alene omfatter de indvandrere, der ikke har nogen uddannelse. Kolonnen dansk 
uddannelse omfatter derimod alle indvandrere i Danmark. 
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7. Tema: ’Den velkvalificerede arbejdskraft’ 
 
I dette temaafsnit vil der blive rettet fokus mod ind- og udvandringen til Dan-
mark i relation til studieforløb og arbejde. Der vil herunder være fokus på ud-
dannelsesniveauet for de personer, som ind- og udvandrer til Danmark, samt på 
hvor længe indvandrede personer bliver i Danmark.  
 
Tallene i temaet viser, at mange af de indvandrere, der kommer til Danmark 
for at arbejde, har en lang videregående uddannelse, og at disse højtuddanne-
de indvandrere i mindst ligeså høj grad som danskere har et job, der svarer til 
deres kvalifikationer. Danmark gør således i høj grad brug af de kvalifikationer 
og de kompetencer, som disse indvandrere medbringer. Tallene viser også, at 
Danmark i høj grad også formår at fastholde en stor andel af de indvandrere, 
der kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Blandt de indvandrere, 
der indvandrede i 2003 med henblik på erhverv, studie mv. eller på et EU/EØS-
opholdsbevis, er to tredjedele fortsat i Danmark ét år efter deres ankomst til 
landet. Efter to år er det omkring halvdelen, der fortsat opholder sig i landet. 
Der ses desuden en tendens til, at de indvandrere, der kom til Danmark i 2004, 
bliver lidt længere tid i landet, end indvandrere indvandret i tidligere år. 
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Faktaboks 7.1: Mulighederne for at få opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med beskæftigelse og 
uddannelse  

 
Muligheden for at komme til Danmark for at arbejde  
Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse til Danmark for at opholde sig her og arbejde i 
landet. De skal altså ikke have visum eller opholdstilladelse. 
 
EU-statsborgere kan opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjeneste-
ydelser. Der gælder dog en særlig overgangsordning for arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, 
Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. En EU-statsborger kan opholde sig frit i Danmark i op til 3 måne-
der. Hvis EU-statsborgeren leder efter et arbejde under opholdet, må han eller hun være her helt op til 6 
måneder. Ved lovligt ophold ud over de 3 eller 6 måneder skal EU-statsborgeren lade sig registrere ved at 
søge om et registreringsbevis. EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz sidestilles med EU-statsborgere 
med hensyn til opholdsret.  
 
Øvrige udlændinge kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde 
her. Det er dog en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for 
det. Sådanne hensyn kan fx være, at der ikke i forvejen findes personer her i landet, som kan udføre arbej-
det. Det er under alle omstændigheder en betingelse, at der er indgået en ansættelseskontrakt mellem den 
pågældende udlænding og arbejdsgiveren. Opholds- og arbejdstilladelse gives normalt for højst et år ad 
gangen med mulighed for forlængelse.  
 
For at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark blev den såkaldte jobkortordning indført den 1. juli 
2002. Ordningen betyder, at udlændinge, som får arbejde inden for bestemte beskæftigelsesområder, hvor 
der er mangel på særlig kvalificeret arbejdskraft, som de naturvidenskabelige og teknologiske områder (op-
gjort i en særlig positivliste), lettere vil kunne få opholds- og arbejdstilladelse. Eneste krav er, at udlændin-
gen er i besiddelse af et konkret jobtilbud, at løn- og ansættelsesforhold er almindelige efter danske for-
hold, og at udlændingen kan forsørge sig selv under opholdet.  
 
Udlændinge kan desuden få opholdstilladelse i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis der er 
særlige danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i Danmark. En udenlandsk selvstændig er-
hvervsdrivende vil som hovedregel få opholds- og arbejdstilladelse for højst et år ad gangen med mulighed 
for forlængelse.  
 
Danmark har desuden indgået Working Holiday-aftaler med Australien, New Zealand og Canada. Aftalerne 
giver unge fra disse lande mulighed for at få opholdstilladelse i op til et år, hvor der må arbejdes i op til 6 
måneder. 
 
Muligheden for at komme til Danmark for at studere 
Opholdstilladelse med henblik på studier eller et andet uddannelsesmæssigt formål kan gives til: Studerende 
ved videregående uddannelser, elever på grund- og ungdomsuddannelser samt elever på folkehøjskoler. Før 
opholdstilladelsen gives, skal udlændingen være optaget på en anerkendt uddannelse, og et evt. deltagerge-
byr skal være betalt, ligesom udlændingen skal kunne forsørge sig selv under hele opholdet. Uddannelsestil-
ladelser gives i dag for maksimalt et år ad gangen, dog ikke længere end uddannelsesforløbet varer. Op-
holdstilladelsen kan i visse tilfælde forlænges.  
 
Desuden har udlændinge, som ønsker at opholde sig i Danmark som au pair, praktikant eller trainee samt 
religiøs forkynder, missionær mv. mulighed for at få opholdstilladelse. 
 
Kilde: Udlændingeservice, www.udlst.dk. 
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Tabel 7.1 viser, at mange af de indvandrere, der kommer til Danmark med hen-
blik på at arbejde, er veluddannede, og at andelen med en lang videregående 
uddannelse blandt de udlændinge, der kommer hertil for at arbejde, er højere 
end andelen blandt hele befolkningen i Danmark. 41 pct. af de udlændinge, der 
i 2003 indvandrede til Danmark med en opholdstilladelse som følge af lønar-
bejde eller selvstændigt erhverv, havde en lang videregående uddannelse fra 
deres hjemland, mens den tilsvarende andel med en dansk lang videregående 
uddannelse blandt hele befolkningen i Danmark var 8 pct. 
 

Tabel 7.1: 25-59-årige indvandrere, der er indvandret i 2003, fordelt på opholdsgrundlag og medbragt 
uddannelsesniveau samt helt befolkningen i Danmark fordelt på uddannelsesniveau 

 

Flygt-
ninge 

 

Familie-
sam-

menfør-
te 

Lønar-
bejde og 

selv-
stændigt 
erhverv1 

Jobkort-
ordning 

 

EU/EØS 
opholds-
bevis til 

lønnet 
beskæf-

tigelse 

Hele 
befolk-

ningen i 
Danmark  

Grundskole 29 % 26 % 9 % 0 % 6 % 26 % 
Gymnasial uddannelse 19 % 19 % 6 % 0 % 12 % 7 % 
Erhvervsfaglig uddannelse2  24 % 24 % 24 % 26 % 34 % 40 % 
Kort videregående uddannelse 11 % 5 % 0 % 0 % 3 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 11 % 18 % 20 % 29 % 23 % 14 % 
Lang videregående uddannelse3 6 % 8 % 41 % 45 % 21 % 8 % 
Antal personer 360 693 54 31 172 230 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Global 2B, samt Danmarks Statistiks Statistikbank, HFU1. 
1 Denne kategori omfatter også personer fra otte af de ti nye EU-lande, for hvem der eksisterer en overgangsordning vedrøren-
de lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed.  
2 Erhvervsfaglig uddannelse omfatter både praktik og hovedforløb.  
3 Lang videregående uddannelse omfatter også bachelorer. 
Note: Den nedre aldersgrænse på 25 år er fastsat på baggrund af, at personer under 25 år som udgangspunkt ikke har nået en 
alder, hvor de kan have fuldført en lang videregående uddannelse. 
Note: Data omfatter kun indvandrere, der har oplyst, at de har en uddannelse. De indvandrede indvandrere, der ikke indgår i 
tabellen, kan enten have opholdt sig for kort tid i landet til at kunne nå at indgå i Danmark Statistiks spørgeskemaundersøgel-
ser om medbragt uddannelse (jf. faktaboks 2.4), ikke have besvaret spørgeskemaet eller have oplyst, at de ikke har nogen 
uddannelse. Danmarks Statistik har senest gennemført en opfølgende spørgeskemaundersøgelse om indvandreres medbragte 
uddannelse for den gruppe af indvandrere, der indvandrede i 2003. Derfor indeholder tabellen data for indvandrere, der er 
indvandret tilbage i 2003. Tabellen omfatter ikke danskere og efterkommere, der er genindvandret. 
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Tabel 7.2 belyser, om højtuddannede indvandrere i samme grad som højtud-
dannede i hele befolkningen har et arbejde, der svarer til deres kvalifikatio-
ner, og om de dermed kan gøre brug af deres kompetencer i Danmark. Tabellen 
viser, at de højtuddannede indvandrere, der indvandrede til Danmark i 2003 
med henblik på beskæftigelse i Danmark, i mindst lige så høj grad som højtud-
dannede i hele befolkningen har et job, der svarer til deres kvalifikationer.  
 

Tabel 7.2: 16-59-årige indvandrere, der er indvandret i 2003 med en medbragt lang videregående ud-
dannelse1, fordelt på jobniveau året efter indvandring, samt hele befolkningen i alderen 16-59 år med 
en lang videregående uddannelse fordelt på jobniveau 

 

Flygtnin-
ge og 

familie-
sammen-

førte 

Lønar-
bejde og 

selvstæn-
digt 

erhverv2 

Jobkort-
ordningen  

EU/EØS 
opholds-
bevis til 

lønnet 
beskæfti-

gelse 

Hele 
befolk-

ningen i 
Danmark 

 

Selvstændig og medarbejdende ægtefælle 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 
Topleder i virksomheder mv. 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 
Lønmodtager på højeste niveau 45 % 91 % 100 % 79 % 58 % 
Lønmodtager på mellemniveau 5 % 0 % 0 % 0 % 12 % 
Lønmodtager på grundniveau 23 % 0 % 0 % 4 % 10 % 
Lønmodtager una og andre lønmodtagere 27 % 9 % 0 % 15 % 8 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Global 2B samt Integrationsministeriets udlændingedatabase, udd24B.  
1 Lang videregående uddannelse omfatter også bachelorer. 
2 Denne kategori omfatter også personer fra otte af de ti nye EU-lande, for hvem der eksisterer en overgangsordning vedrøren-
de lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed.  
Note: Topledere omfatter fx administrerende direktører, lønmodtagere på højeste niveau omfatter fx arkitekter, læger og 
advokater, lønmodtagere på mellemniveau omfatter fx sygeplejersker, økonomaer og socialrådgivere, og lønmodtagere på 
grundniveau omfatter fx postbude, elektrikere og gartnere. Lønmodtagere una er lønmodtagere uden nærmere angivelse. Kun 
personer med en lang videregående uddannelse indgår i tabellen. Kun de indvandrere, der var i landet og var i beskæftigelse 
året efter indvandringen, indgår i tabellen. 
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Tabel 7.3 viser, at omkring to tredjedele af de indvandrere, der kommer til 
Danmark med henblik på erhverv, studie mv. eller på et EU/EØS-opholdsbevis, 
fortsat er i Danmark ét år efter deres ankomst til landet. Efter to år er det 
omkring halvdelen, der fortsat opholder sig i landet. Der ses desuden en ten-
dens til, at de indvandrere, der kom i 2004, bliver lidt længere tid i landet, 
end indvandrere indvandret i tidligere år. 
 

Tabel 7.3: Indvandrere, der er indvandret til Danmark i årene 1999-2004, opgjort ud fra, om de fortsat 
bor i Danmark eller er genudvandret (ekskl. indvandrere med ophold som følge af asyl- og familiesam-
menføringstilladelser) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Andel indvandrere, der ikke er udvandret efter: 
Første kvartal efter indvandringen 97 % 98 % 98 % 97 % 97 % 97 % 
Andet kvartal efter indvandringen 80 % 81 % 80 % 79 % 78 % 80 % 
Tredje kvartal efter indvandringen 73 % 73 % 72 % 73 % 72 % 74 % 
Fjerde kvartal efter indvandringen 63 % 63 % 63 % 62 % 62 % 66 % 
Andet år efter indvandringen 48 % 49 % 49 % 48 % 49 %  
Tredje år efter indvandringen 41 % 42 % 41 % 40 %   
Fjerde år efter indvandringen 37 % 38 % 37 %    
Femte år efter indvandringen 34 % 35 %     
Sjette år efter indvandringen 32 %      
Samlet antal indvandrede i hvert år 17.971 19.072 19.799 20.231 20.869 22.409 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Global 2A+B. 
Note: Personer, der er indvandret på baggrund af asyl- og familiesammenføringstilladelser, indgår ikke i tabellen. Tabellen 
omfatter også nordiske statsborgere.  
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Tabel 7.4 viser at danskere, der udvandrer fra landet, generelt har et højere 
uddannelsesniveau end danskere bosiddende i Danmark. Blandt de udvandrede 
danskere er der således en større andel af personer med en lang videregående 
uddannelse end blandt danskere bosiddende i Danmark. Samme billede ses der-
imod ikke blandt indvandrere og efterkommere. Blandt indvandrere, der ud-
vandrede fra Danmark i 2005, havde 3 pct. en lang videregående dansk uddan-
nelse, hvilket er den samme andel som blandt den samlede gruppe af indvan-
drere i Danmark. Blandt efterkommere, der udvandrede fra Danmark i 2005, 
havde 8 pct. en lang videregående dansk uddannelse, mens den tilsvarende an-
del for alle efterkommere i Danmark er 12 pct. Det er altså relativt få indvan-
drere og efterkommere, der fuldfører en lang videregående uddannelse i Dan-
mark, og efterfølgende forlader landet. 
 

Tabel 7.4: 25-59-årige indvandrere, efterkommere og danskere, der udvandrede i 2005, fordelt på højeste 
niveau for fuldført dansk uddannelse sammenholdt med det danske uddannelsesniveau for indvandrere, 
efterkommere og danskere bosat i Danmark 

 

Udvan-
drede 

danske-
re  

Danskere 
i Danmark  

Udvan-
drede 

ind-
vand-
rere  

Indvan-
drere i 

Danmark  

Udvan-
drede 
efter-

komme-
re  

Efter-
komme-

re i 
Danmark  

Uoplyst/ingen uddannelse 4 % 1 % 86 % 77 % 24 % 7 % 
Grundskole 12 % 25 % 3 % 6 % 23 % 28 % 
Gymnasial uddannelse  15 % 6 % 1 % 2 % 19 % 14 % 
Erhvervsfaglig uddannelse 23 % 40 % 2 % 7 % 13 % 23 % 
Kort videregående uddannelse 6 % 5 % 1 % 2 % 5 % 5 % 
Mellemlang videregående uddannelse 23 % 14 % 3 % 4 % 8 % 10 % 
Lang videregående uddannelse 17 % 8 % 3 % 3 % 8 % 12 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Personer i alt  10.452 2.449.787 8.096 220.600 292 11.771 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Global 3 samt Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd4.  
Note: Den nedre aldersgrænse på 25 år er fastsat på baggrund af, at personer under 25 år som udgangspunkt ikke har nået en 
alder, hvor de kan have fuldført en lang videregående uddannelse. Tabellen omfatter kun personer, der var i Danmark 1. januar 
2005. 
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Tabel 7.5 viser, at indvandrere og efterkommere, der udvandrede fra Danmark 
i 2005, i mindre omfang var i uddannelse og/eller beskæftigelse forud for deres 
udvandring end den samlede gruppe af indvandrere og efterkommere i Dan-
mark. 
 

 
Tabel 7.6 viser andelen af danskere, studerende indvandrere, øvrige indvandre-
re og efterkommere, der er udvandret inden for et år efter endt bachelor-
uddannelse, lang videregående uddannelse eller forskeruddannelse. De stude-
rende indvandrere omfatter indvandrere, der er rejst ind i Danmark inden for 
et år inden studiestart, mens øvrige indvandrere omfatter den resterende 
gruppe af indvandrere. Ved hjælp af denne opdeling af indvandrere er det mu-
ligt at udskille den gruppe, der indvandrer med det primære formål at tage en 
uddannelse i Danmark. 
 

Tabel 7.5: Arbejdsmarkeds- og uddannelsessituationen for 16-64-årige danskere, indvandrere og efter-
kommere, der udvandrede i 2005, sammenlignet med den tilsvarende beskæftigelses- og uddannelsessi-
tuation for alle 16-64-årige danskere, indvandrere og efterkommere i Danmark 

 

Udvandrede i 2005, der var i 
uddannelse og/eller beskæfti-
gelse forud for udvandringen  

Alle personer i Danmark, der 
var i uddannelse og/eller be-

skæftigelse 
Danskere  81 % 81 % 
Indvandrere – vestlige lande  48 % 67 % 
Indvandrere – ikke-vestlige lande  47 % 53 % 
Efterkommere – vestlige lande  65 % 79 % 
Efterkommere – ikke-vestlige lande  73 % 79 % 
I alt  67 % 79 % 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Global 3 samt Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd57. 
Tabellen omfatter kun personer, der var i Danmark 1. januar 2005. 

Tabel 7.6: Andel af personer, der er udvandret inden for et år efter endt bacheloruddannelse, lang vide-
regående uddannelse eller forskeruddannelse, fordelt på herkomst  

 Antal i alt  Udvandrede Andel udvandrede  
Danskere  18.870 701 3,7 % 
Studerende indvandrere  294 96 32,7 % 
Øvrige indvandrere  890 124 13,9 % 
Efterkommere  205 5 2,4 % 
Alle grupper  20.259 926 4,6 % 

Kilde: Særkørsel, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Note: Studiesøgende indvandrere omfatter indvandrere, der er rejst ind i Danmark inden for et år inden studiestart, mens 
øvrige indvandrere omfatter den resterende gruppe af indvandrere. 
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Tabel 7.6 viser, at der blandt de studerende indvandrere, der får ophold i Dan-
mark med henblik på uddannelse, er omkring en tredjedel, der udvandrer inden 
for et år efter, at de har afsluttet deres bacheloruddannelse, lange videregå-
ende uddannelse eller forskeruddannelse. Til sammenligning udvandrer 3,7 pct. 
af danskerne, mens henholdsvis 13,9 pct. og 2,4 pct. af de øvrige indvandrere 
og efterkommere udvandrer inden for et år efter afsluttet uddannelse. 
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