
 

 

 
 

 

 

 

Flere ikke-vestlige indvandrere i job og uddannelse 
 

En veluddannet befolkning, der er aktiv på arbejdsmarkedet, er fundamental for Dan-

marks velstand og samfundsmodel. Hvis det ikke lykkes at integrere de mange nye borge-

re med ikke-vestlig baggrund, risikerer vi, at parallelsamfund bliver et udbredt fænomen. 

Samtidig presser det de offentlige finanser, når integrationen svigter. 

I Redegørelse om parallelsamfund ses der nærmere på, hvordan det går med tilknytnin-

gen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for indvandrere med ikke-vestlige bag-

grund i forhold til med personer med dansk oprindelse. 

Personer med dansk oprindelse er samlet set mere aktive på arbejdsmarkedet og i uddan-

nelsessystemet end indvandrere med ikke-vestlig baggrund. I aldersgruppen 18-59 år er 

85 pct. af befolkningen med dansk oprindelse enten i beskæftigelse eller uddannelse. Det 

tilsvarende tal for ikke-vestlige indvandrere, der har opholdt sig i Danmark under 3 år, er 

47 pct., mens det for gruppen med længere opholdstid er 64 pct. 

Forskellene er nedbragt i de seneste år – især siden regeringsskiftet i 2015. For indvan-

drere med kort opholdstid (under 3 år) er forskellen til personer med dansk oprindelse 

reduceret 12 pct.-point siden 2015, mens den for indvandrere med længere opholdstid er 

mindsket 3 pct.-point, jf. figur 1.  

Se kapitel 1 i Redegørelse om parallelsamfund. 

 
Figur 1  

Beskæftigelses- og uddannelsesgabet er reduceret siden 2015 

 

 Anm.: Indvandrere fra ikke-vestlige lande i alderen 18-59 år sammenlignet med personer med dansk oprindelse i samme alders-

gruppe. Figuren viser forskellen i andelen af gruppen, som enten er i beskæftigelse eller uddannelse. Frekvenserne er stan-

dardiseret for gruppernes sammensætning på alder. I figuren er der set bort fra indvandrere fra Syrien. Det sikrer, at tallene 

ikke er påvirket af, at der over en kort periode kom en ekstraordinær stor tilstrømning af helt nye indvandrere. Redegørelsen 

dokumenterer, at udviklingen er forholdsvis robust, også hvis man inkluderer indvandrere fra Syrien. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 
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