13. december 2020

Landegruppering af indvandrere og efterkommere i Danmark
Gruppering i vestlige og ikke-vestlige lande
Danmarks Statistik har siden 2002 grupperet indvandrere og efterkommere i personer fra vestlige og ikke-vestlige lande. Denne landegruppering anvendes hyppigt
i officielle statistiske opgørelser, analyser og forskning. Opdelingen i vestlige og
ikke-vestlige lande benyttes endvidere til lovregulerede beregninger, fx i opgørelse
af ghettoområderne, i det kommunale tilskuds- og udligningssystem og i beregningen af kommunekvoterne i forbindelse med visiteringen af flygtninge til kommunerne.
Vestlige lande defineres som alle EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande.
Eksempel på underopdeling af ikke-vestlige lande
Der er forskel på, hvordan indvandrere fra forskellige ikke-vestlige lande klarer sig i
Danmark.
For at illustrere dette er der i figur 1 og 2 nedenfor foretaget en underopdeling af
ikke-vestlige lande, hvor personer med ikke-vestlig oprindelse opdeles i personer
fra MENAP-lande og Tyrkiet1 og personer fra øvrige ikke-vestlige lande.
Pr. 1. januar 2020 udgør personer med oprindelse i MENAP og Tyrkiet 54,5 pct. af
de 516.261 personer med ikke-vestlige oprindelse bosat i Danmark, mens andelen
af personer med oprindelse i øvrige ikke-vestlige lande er 45,5 pct.
Figur 1 viser, at kvindelige indvandrere og efterkommere med oprindelse i MENAP
eller Tyrkiet i 2018 havde en beskæftigelsesfrekvens på 41,9 pct., mens kvinder med
oprindelse i de øvrige ikke-vestlige lande havde en beskæftigelsesfrekvens på 61,6
1 MENAP er

en regional gruppering, som anvendes internationalt. Den inkluderer oftest lande fra Mellemøsten og Nordafrika (Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan,
Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran,
Yemen, Mauretanien og Oman) samt Afghanistan og Pakistan.
Tyrkiet er endvidere inkluderet i beregninger, da landet spiller en betydningsfuld rolle i Danmarks
indvandringshistorie.
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pct. Beskæftigelsesfrekvensen for den samlede gruppe af kvinder fra ikke-vestlige
lande lå på 52,6 pct.
Figur 2 viser, at 4,6 pct. af de unge mænd med oprindelse i MENAP-lande og Tyrkiet
blev dømt for straffelovsovertrædelser i 2018, mens det var 1,8 pct. af de unge
mænd med oprindelse i de øvrige ikke-vestlige lande. Hvis man betragter de ikkevestlige lande som én samlet gruppe blev 3,5 pct. af de unge mænd dømt for straffelovsovertrædelser.
Figur 1: Beskæftigelsesfrekvens for 25-64-årige kvin- Figur 2: Andel af 15-29-årige mænd, der bliver dømt
for straffelovsovertrædelser, fordelt på oprindelse,
der fordelt på oprindelse, 2018 (ultimo november)
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Anm.: Både indvandrere og efterkommere er inkluderet i opgørelsen.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Figur 3 og 4 nedenfor viser hhv. beskæftigelsesfrekvensen for 25-64-årige kvinder
og andelen af 15-29-årige mænd, der er blevet dømt for straffelovsovertrædelser
for de enkelte ikke-vestlige oprindelseslande.
Det bemærkes, at forskellene mellem lande/grupperinger kan skyldes personernes
individuelle karakteristika, fx uddannelse, alder, køn og opholdstid, hvilket der ikke
er taget højde for i eksemplerne.
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Figur 3: Beskæftigelsesfrekvens for 25-64-årige kvinder fordelt på oprindelsesland, 2018 (ultimo november)

Anm.: Både indvandrere og efterkommere er inkluderet i opgørelsen.
Anm.: Opgørelsen indeholder ikke-vestlige lande, hvor den samlede gruppe udgør mindst 200 personer og de lande, som er en del af MENAP-landene og Tyrkiet, med 20
eller flere observationer. Oman, Qatar, Djibouti og Mauretanien er ikke inkluderet pga. for få observationer.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
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Figur 4: Andel af 15-29-årige mænd, der bliver dømt for straffelovsovertrædelser, fordelt på oprindelsesland,
2018

Anm.: Både indvandrere og efterkommere er inkluderet i opgørelsen.
Anm.: Opgørelsen indeholder ikke-vestlige lande, hvor den samlede gruppe udgør mindst 50 personer. Mindre lande fra MENAP-grupperingen (Bahrain, Oman, Qatar,
Djibouti og Mauretanien) er ikke inkluderet pga. for få observationer.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
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