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Nøgletal – INTEGRATION 

2010 2011 2012  2013 2014 Orientering 

1. Andelen af indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse i befolkningen 

6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar 2014 var andelen af indvandrere og 
efterkommere  fra ikke-vestlige lande 7,2 pct. af 
befolkningen. Andelen er steget med 0,2 
procentpoint fra 2013 til 2014.  

2. Ny-tilgangen af   
Flygtninge m.v. 
- Ansøgninger 
- Tilladelser 
Familiesammenførte 
- Ansøgninger 
- Tilladelser 

 
 

5.115 
2.124 

 
6.730 
4.768 

 
 

3.806 
2.249 

 
3.810 
2.902 

 
 

6.184 
 2.583 

 
6.196 
3.170 

 
 

7.557 
3.889 

 
7.215 
5.112 

 
 

2.8461 

1.7511 
 

3.3951 

2.1001 

Fra 2012 til 2013 er antallet af tilladelser til flygtninge  
og familiesammenførte steget med hhv. 51 pct. og 61 
pct. I samme periode er antallet af asylansøgninger 
steget med  22 pct. og antallet af ansøgninger om 
familiesammenføring med 16 pct. Tallene for 2014 
tæller endnu ikke et fuldt år.   

3. Repatriering 
- antal repatrierede 
- antal personer, som har fået 

bevilget reintegrationsbistand  

 
370 

 
136 

 
613 

 
223 

 
476 

 
154 

 
393 

 
129 

 
1262 

 
542 

 

I 2011 toppede antallet af repatrierede og er siden 
faldet igen.  Udviklingen i antallet af personer, som 
har fået bevilliget reintegrationsbistand, følger 
udviklingen i antallet af repatrierede. 

4. Andel 25-64-årige indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse i beskæftigelse 
- i alt 
- mænd 
- kvinder 

 
 
 

51,4 % 
56,0 % 
47,1 % 

 
 
 

49,8 % 
54,5 % 
45,5 % 

 
 
 

50,4 % 
55,3 % 
45,9 % 

 
 
 

49,9 % 
54,7 % 
45,5 % 

 
 
 

- 
- 
- 

Fra 2011 til 2013 har beskæftigelsesfrekvensen ligget 
på ca. 50 procent.  Kvindernes 
beskæftigelsesfrekvens er ca. 9 procentpoint lavere 
end mændenes. 

5. Frivilligt arbejde blandt 
medlemmer af foreninger 
- 18+ årige indvandrere og 

efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse 

- 18+ årige personer med dansk 
oprindelse 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

32,5 % 
 

40,6 % 
 

 
 
 
 

35,2 % 
 

36,4 % 

 
 
 
 

- 
 

- 

Gabet mellem indvandrere og efterkommere med 
ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk 
oprindelse, der udfører frivilligt arbejde som 
foreningsmedlem, er reduceret fra 8 procentpoint  i 
2012 til 1 procentpoint i 2013. 
 
 
 
 
 
 

1) Til og med 31. maj 2014 2) Til og med 30. juni 2014. 3) Til og med marts 2013 4) Ankommet som 0-12-årig. 
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Nøgletal 1A+B: Personer med ikke-vestlig oprindelse, pr. 1. januar 2014  

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er fra 2013 til 2014 steget fra 7,0 pct. til 7,2 
pct. Stigningen er primært sket blandt indvandrere og efterkommere i de erhvervsaktive aldersgrupper.  
Kønsfordelingen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i 2014 er 49 pct. mænd og 
51 pct. kvinder (blandt personer med dansk oprindelse er det hhv. 50 pct. og 50 pct.) 

1A. Andelen af indvandrere og efterkommere i 
befolkningen, fordelt på oprindelse 

1B. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse i befolkningen, fordelt på aldersgrupper 

 
Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, MBEF02. 
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1C. Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes 
befolkning, pr. 1. januar 2014 

I 22 af landets kommuner udgør 
indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande mere end 7,2 
pct.  (landsgennemsnit).  
 
I kommunerne Ishøj, Brøndby, 
Albertslund,  Høje-Taastrup og 
Vallensbæk udgør andelen af 
indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande mere end 15 
pct. af befolkningen. 

Kommunernes placering:  

Flest  Færrest  

Ishøj (30 %) 
Brøndby (25 %) 
Albertslund (23 %) 
Høje-Taastrup (19 %) 
Vallensbæk (15 %) 

Læsø (1 %) 
Samsø (1 %) 
Ærø (2 %) 
Assens (2 %) 
Langeland (2 %) 

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 4 



Nøgletal 2A: Flygtninge og familiesammenførte: Ansøgninger og tilladelser, 2008 - 2013 

I 2013 overstiger antallet af asylansøgninger for første gang siden 2008 antallet af ansøgninger om familiesammenføring.  
 
Både antallet af asylansøgninger og tildelte asyltilladelser er steget. I 2013 kom næsten halvdelen af alle asylansøgere fra 3 lande – 
Syrien, Rusland og Somalia - hhv. 23 pct., 13 pct. og 13 pct. Antallet af asylansøgere fra Syrien (og Rusland) er næsten fordoblet fra 
2012 til 2013.  
 
Antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere udgjorde hhv. 355 og 354 personer i 2012 og 2013. Altså et uændret niveau. 
 
Antallet af ansøgninger om familiesammenføring er steget i 2013, men ikke så  meget som i 2012. Til gengæld er antallet af 
meddelte opholdstilladelser forøget markant i 2013 i forhold til 2012. 

Kilde:  Udlændingestyrelsen, Tal og fakta på udlændingeområdet 2013. 

Hyppigste nationaliteter blandt asylansøgere:  

2012, antal 2013, antal 

Somalia (919)  
Syrien (822) 
Afghanistan (577) 

Syrien (1.710) 
Rusland (982) 
Somalia (965) 

Hyppigste nationaliteter blandt ansøgere om 
familiesammenføring:  

2012, antal 2013, antal 

Thailand (650) 
Tyrkiet (599) 
Filippinerne (471) 

Syrien (647) 
Thailand (647) 
Filippinerne (535) 
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Nøgletal 2B: Visiteringer af flygtninge fordelt på kommune 

Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af personer, der har fået asyltilladelser i 2013 og antallet af 
visiteringer i 2013, idet samtlige personer i denne periode ikke nødvendigvis bliver visiteret i 2013. Nogle af disse personer har 
f.eks. en familiesammenføringstilladelse i forvejen, og skal derfor ikke visiteres.  
Kilde:  Tal og fakta på udlændingeområdet 2013, Udlændingestyrelsen. 

Kommuner med flest visiterede flygtninge i 
2013 

2013 2012 

Aarhus 
Frederikshavn  
Silkeborg 
Viborg 
Randers 

123 
95 
94 
94 
88 

27 
50 
54 
77 
44 

Nøgletal 2C. Antal visiteringer fordelt 
på region, 2008 - 2013 

Kilde: Tal og fakta på udlændingeområdet 2013, Udlændingestyrelsen. 
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Nøgletal 3: Repatrierede fordelt på herkomst samt personer, som har fået bevilget 
reintegrationsbistand, 2009-2013 

Det samlede antal af repatrierede i 2013 
var 393 personer. Det er et fald på 17 
procentpoint i forhold til  2012. Faldet i 
antallet af repatrierede er forholdsvis 
større hos indvandrere end hos 
flygtninge. 
 
Halvdelen af repatrierede i 2013 kommer 
fra Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina samt 
Irak.  
 
Antallet personer, som har fået bevilget 
reintegrationsbistand, er faldet fra 154 
personer i 2012 til 129 personer i 2013. 
Den generelle udvikling i antallet af 
personer, som har fået tildelt 
reintegrationsbistand, følger udviklingen 
i antallet af repatrierede personer.  

Note: Ordet ”indvandrere” dækker i denne statistik over 1) udlændinge, der opholder sig i Danmark på grund af en ægtefælle 
eller andet familie, som er bosat her – dvs. familiesammenførte med både udlændinge og danske statsborgere, eller 2) 
udlændinge, der kom hertil som såkaldte ”gæstearbejdere” i 1960’erne og 1970’erne og fik opholdstilladelse inden 
udlændingeloven fra 1983. 
Kilde:  Dansk Flygtningehjælp. 

Hyppigste nationaliteter blandt repatrierede:  

2012, antal 2013, antal 

Tyrkiet (109) 
Bosnien-Hercegovina 
(86) 
Irak (53) 

Tyrkiet (76) 
Bosnien-Hercegovina 
(60) 
Irak (60) 
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Nøgletal 4A: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på køn og oprindelse, 2004-2013 

Der er ikke sket ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæftigelsesfrekvens siden 2004. Den laveste 
beskæftigelsesfrekvens findes blandt kvinder med ikke-vestlig oprindelse. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen toppede for samtlige grupper i 2008, hvorefter beskæftigelsesfrekvensen er faldet frem til 2011. 
Mænd har generelt oplevet et større fald end kvinder i perioden. Det største fald er sket blandt mænd med ikke-vestlig 
oprindelse, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt med 8,7 pct. point. Fra 2011 til 2013 har beskæftigelsesfrekvensen været på 
nogenlunde samme niveau. 

Kilde:  Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD06. 
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Kilde:  Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD06. 

De mest markante forskelle i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt 50-59-årige kvinder. Her er forskellen mellem kvinder 
med dansk oprindelse og kvinder med ikke-vestlig oprindelse omkring 40 procentpoint. Den tilsvarende forskel mellem 50-
59-årige mænd med dansk oprindelse og mænd med ikke-vestlig oprindelse er omkring 35 procentpoint. 
 
Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer 
med dansk oprindelse findes blandt de 16-24-årige, hvor forskellen er 18 procentpoint blandt kvinder og 12 procentpoint 
blandt mænd. 

Nøgletal 4B: Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med 
ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper 
og køn, 2013 
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Nøgletal 4C: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i 2013, fordelt på kommuner 

Kilde:  Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD16. 

Kommuner med højeste og laveste 
beskæftigelsesfrekvens i 2013 

Højeste beskæfti-
gelsesfrekves 

Laveste beskæfti-
gelsesfrekvens 

Vallensbæk (70 %) 
Ærø (66 %) 
Egedal (64 %) 
Glostrup (63 %) 
Hvidovre (61%) 

Lolland (37 %) 
Odense (41 %) 
Sønderborg (41 %) 
Aarhus (42 %) 
Langeland (42 %) 

I 2013 havde Region Hovedstaden den 
højeste beskæftigelsesfrekvens, mens 
Region Syddanmark havde den laveste. 
 
København, Aarhus og Odense 
kommuner var hjem for godt en 
tredjedel af alle indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen i 
Københavns Kommune var 51 pct., som 
er 1 procentpoint over 
landsgennemsnittet. Odense og Aarhus 
kommuner var blandt de 5 kommuner, 
som havde den laveste 
beskæftigelsesfrekvens.  
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Nøgletal 5A: Deltagelse i frivilligt foreningsarbejde blandt 18+ -årige i 2012 og 2013, 
fordelt på køn og herkomst 

Note: Personer, der har svaret ”Ja” på spørgsmålet ”Har du inden for det seneste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i en 
forening, du er medlem af?” indgår i figuren. Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse indgår ikke.  
Kilde:  Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse. 

Andel personer, der udfører frivilligt arbejde 

2012 2013 

Indvandrere og 
efterkommere med 
ikke- vestlige 
oprindelse  
 

33 % 35 % 

Personer med dansk 
oprindelse 
 

41 % 36 % 

Andelen af indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse og andelen af personer med 
dansk oprindelse, der udfører frivilligt 
arbejde, er næsten på samme niveau i 
2013. 
 
Det er især indvandrermænd (40 pct.) 
og efterkommerkvinder (40 pct.), der 
tilkendegiver, at de involverer sig i 
frivilligt arbejde i 2013. Tilsvarende er 
andelene for mænd og kvinder med 
dansk oprindelse hhv. 35 pct. og 38 pct. 
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Nøgletal 5B: Andel personer, som er medlem af en forening fordelt på køn og 
herkomst, 2012 og 2013 

Note: Personer, der har svaret ”Ja” på spørgsmålet ” Er du medlem af en 
forening?” indgår i figuren. Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse 
indgår ikke. 
Kilde:  Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse. 

52 pct. af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse er medlem af en forening i 2013. Den tilsvarende 
andel for personer med dansk oprindelse er 77 pct. 
 
Forskellene i andele af foreningsmedlemmer, der har 
deltaget i foreningsaktiviteter inden for det seneste år er ikke 
ret stor, hvis man ser på herkomst. Der er en større andel 
danske kvinder, som er aktive i foreninger, end andelen af 
indvandrer- og efterkommerkvinder og -mænd. I 2013 var 
indvandrer- og efterkommermænd mere aktive i forhold til 
foreningsdeltagelse end mænd med dansk oprindelse. 

Note: Personer, der har svaret ”Ja” på spørgsmålet ”Har du inden for det seneste år 
deltaget i et møde eller andre aktiviteter i en forening, du er medlem af?” indgår i figuren. 
Kun indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 
Kilde:  Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse. 

Nøgletal 5C. Andelen af medlemmer, som har deltaget i 
foreningsarbejde inden for det seneste år, fordelt på køn 
og herkomst, 2013 
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