
 

 

 

Integration 

Det er et kendetegn ved det danske samfund, at en meget stor del af den voksne 
befolkning er aktivt deltagende. I aldersgruppen 18-59 år er godt 80 pct. af befolk-
ningen enten i beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Men det er ikke alle grupper 
i samfundet, der har samme stærke tilknytning. Det gælder blandt andet indvan-
drere, jf. figur 1. 

Forskellen i den aktive deltagelse mellem danskere og indvandrere er i dag mindre 
end den var for både 10 og 20 år siden. Men fremskridtene til trods er de fleste 
grupper af indvandrere – uanset oprindelse og køn – stadig ikke på omgangshøjde 
med personer med dansk oprindelse, når det gælder job og ordinær uddannelse. 

Især en gruppe stikker ud. Det er indvandrerkvinder med baggrund i de såkaldte 
MENAP-lande inkl. Tyrkiet. Det er indvandrere fra lande i bl.a. Mellemøsten og 
Nordafrika. Kun godt 4 ud af 10 i gruppen er i job eller ordinær uddannelse. Det 
står i skærende kontrast til danske kvinder, hvor mere end 8 ud af 10 er aktive. 

Indvandrere fra MENAP-landene er i højere grad flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge end indvandrere fra andre lande. Men selv når man tager højde 
for opholdsgrundlag, så er indvandrere fra MENAP-landene mindre aktive end 
andre grupper af indvandrere. 

 
Figur 1 Danskere og indvandrere i beskæftigelse eller ordinær uddannelse efter køn og oprindelse 

 
 Anm.: 18-59-årige. Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), november 

2018. Ordinær uddannelse omfatter personer, der er i gang med en uddannelse ifølge elevregisteret eller modtager SU. 
MENAP-landene er en regional gruppering bestående af landene i Mellemøsten, Nordafrika samt Afghanistan og Paki-
stan. Endvidere indgår Tyrkiet i grupperingen. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 
 

 
Efterkommere – det vil sige personer, der er født i Danmark af indvandrere – er 
heller ikke helt på omgangshøjde med danske unge, når det kommer til at være i 
job eller uddannelse. Forskellen er mindre end den mellem danskere og indvan-
drere, men der er stadig et klart gab for nogle grupper af efterkommere, jf. figur 2. 
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Især unge efterkommermænd med oprindelse i MENAP-landene er mindre delta-
gende end unge dansk mænd. Men også unge efterkommerkvinder fra MENAP-
landene ligger lavere end unge danske kvinder. 

Forskellen for de unge efterkommermænd skal blandt andet ses i lyset af, at de 
halter efter andre unge, når det gælder om at få en uddannelse efter grundskolen. 
De unge efterkommerkvinder klarer sig godt i uddannelsessystemet, men får til 
gengæld ikke brugt deres uddannelse i samme udstrækning som unge danske kvin-
der, især ikke efter de bliver gift. 

 
Figur 2 Danskere og efterkommere i beskæftigelse eller ordinær uddannelse efter køn og oprindelse 

 
 Anm.: 18-34-årige. Se anmærkning til figur 1. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 
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