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Ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som 
voksne, er også en udgift for det offentlige

D en alder indvandrere har, når de kommer til Dan- 
 mark, har stor betydning for, hvor meget de skal

bidrage til de offentlige kasser for ikke at belaste de of-
fentlige finanser.

Mange indvandrere kommer først til Danmark som 
voksne, hvor de – i hvert fald i princippet – er klar til at 
træde ind på arbejdsmarkedet. Og de har, i modsætning 
til jævnaldrende danskere, ikke haft noget forbrug af 
offentlige velfærdsydelser som børn.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en ny analyse 
set på, hvad alder ved ankomst til Danmark betyder for 
indvandrernes bidrag til de offentlige finanser. Analysen 
indgår i bogen Hvad ved vi om indvandring og integration?

Analysen viser, at ikke-vestlige indvandrere, der fx kom-

mer til Danmark som 30-årige, kan have en beskæf-
tigelse, som er en del lavere end den typiske danskers, 
uden at det belaster de offentlige finanser. Det viser sig 
dog også, at disse indvandreres faktiske beskæftigelse 
reelt er mindre end dette lempeligere krav til beskæfti-
gelsen, jf. figur 1.

Omkring to ud af tre ikke-vestlige indvandrere kommer 
hertil i 20-35-årsalderen. Af den grund  er kravet, med 
de givne forudsætninger, at omkring 65 pct. af indvan-
drerne i aldersgruppen 30-64 år skal være i beskæfti-
gelse, for at de ikke giver et samlet minus i forhold til de 
offentlige finanser. 

Det er betydeligt mindre, end det krav der stilles til et-
niske danskere – på ca. 82 pct. – da de har et offentligt 
forbrug i Danmark som børn. 

Figur 1: Krav til beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som 30-årige og faktisk beskæftigelse
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Kilde: Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gyldendal 2016.

Af figuren fremgår, hvilken beskæftigelse indvandrere skal have for at være finanspolitisk neutrale, givet de alle kom hertil som 
30-årige. Selv ikke med denne forudsætning er den faktiske beskæftigelse tilstrækkelig til at skabe plus på de offentlige finanser.
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Vestlige indvandrere giver overskud

Beregningerne er foretaget ved hjælp af DREAM-mo-
dellen, der typisk anvendes til at beregne langsigtede 
strukturelle ændringer i den økonomiske politik. Sam-
me model er brugt til at gennemføre tilsvarende bereg-
ninger for vestlige indvandrere, der kommer til landet 
som 30-årige. 

I modsætning til de ikke-vestlige, hvor kravet var 65 pct. 
i beskæftigelse, så er de vestlige indvandrere finanspoli-
tisk neutrale ved en beskæftigelsesfrekvens på i gennem-
snit ca. 55 pct. 

Forklaringen på den forskel er, at vestlige indvandrere, 
sammenlignet med ikke-vestlige, typisk har job, hvor de 
tjener en højere løn – hvorfor de betaler mere i skat.

Som det fremgår af figur 2, bidrager både mænd og 
kvinder, som er indvandret fra vestlige lande, i hele al-
dersspændet fra 30 til 60 år til de offentlige finanser.

For danskere er det generelle billede,  at vi som børn og 
ældre er en udgift for velfærdssamfundet. 

I gennemsnit koster et barn det offentlige 160.000 kr. 
om året. De penge går især til vuggestuer, børnehaver, 
skoler og børnecheck. Når børn bliver unge forbruger 
de fortsat flere ydelser, end de betaler – fx til uddan-
nelse, sundhed og overførselsindkomster – og først som 
24-årige skabes der en balance.

Efterhånden, som vi bliver ældre, øges overskuddet på 
den enkelte. Det når sit maksimum i midten af 40’erne 
på ca. 190.000 kr. om året. Herefter daler det efterhån-
den, som flere bliver syge og forlader arbejdsmarkedet. I 
alderen 76 år er vi igen finanspolitisk neutrale, hvorefter 
vi igen koster det offentlige penge.

Figur 2: Vestlige indvandrere – krav til beskæftigelse og faktisk beskæftigelse
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Kilde: Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gyldendal 2016.

Af figuren fremgår, at vestlige indvandrere, der kommer hertil som 30-årige, skal have en beskæftigelsesfrekvens på omkring 55 for 
at være finanspolitisk neutrale. Både mænd og kvinder ligger på den positive side af denne grænse, til de fylder 60 år.
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Hvad ved vi om indvandring og integration?

E n ny bog fra forskningsenheden sammenfatter 20 
 års forskning i indvandring og integration og søger

på denne måde at give et overordnet billede af dette vig-
tige samfundsforhold.

Baggrunden for vandringerne mod Europa

Bogen indleder med i kapitel 1 at skildre den globale 
baggrund for vandringerne mod Europa samt konti-
nentets nyere indvandringshistorie. Danmarks ind-
vandrings- og integrationshistorie placeres herved i en 
bredere forståelsesmæssig ramme.

Mod slutningen af 1950’erne kom Vesteuropa ind i en 
historisk stærk og langvarig højkonjunktur, der hurtigt 
førte til en akut mangel på ufaglært arbejdskraft i in-
dustrien. Frem til 1973 sendte de sydeuropæiske lande, 
Tyrkiet, en række nordafrikanske lande og Pakistan 
arbejdskraft til Europas industrielle centre. Tidligere 
kolonimagter som England og Frankrig modtog en til-
bagevenden af udstationerede embedsmænd og militær-
folk samt indbyggere fra de tidligere kolonier. 

I 1973 ramte oliekrisen de rige vestlige samfund, og 
arbejdskraftvandringerne mod de industrielle centre 
stoppede i forlængelse af en nu restriktiv indvandrings-
politik. For de ikke-vestlige gæstearbejdere, der allerede 
opholdt sig i Europa, var der på trods af de vanskelige 
konjunkturer en stærk tilskyndelse til at tage fast ophold 
i modtagerlandet. Alternativet var at drage tilbage til 
arbejdsløshed eller underbeskæftigelse i lande uden et 
socialt sikkerhedsnet af betydning.

Familiesammenføringer og asylansøgninger bidrog efter 
1973 til en fortsat tilgang af ikke-vestlige indvandrere til 
Vesteuropa, og alle landene har i dag en forholdsvis høj 
andel af ikke-vestlige indvandrere. Flere vesteuropæiske 
lande åbnede også omkring årtusindskiftet for en vis 
indvandring af arbejdskraft. Udvidelsen i 2004 af EU 
med en række østeuropæiske lande forstærkede denne 
tendens i kraft af den frie bevægelighed for arbejdskraft 
inden for fællesskabet.

Lige nu er vandringerne mod Europa meget omfat-
tende med udsigt til kun at tage til i de kommende år. 

Baggrunden er en høj befolkningstilvækst i Afrika og 
Mellemøsten samt dele af Asien i kombination med en 
svag økonomisk vækst i afsenderlandene, som skaber 
et migrationspres. Dertil kommer effekten af voldelige 
konflikter i fx Afghanistan, Irak og ikke mindst Syrien, 
der skaber et voldsomt flygtningeproblem.

Danmarks indvandringshistorik

Det fremgår af bogens kapitel 2, at Danmark fik en 
mere betydende indvandring af mennesker uden for den 
vestlige kulturkreds ved slutningen af 1960’erne, ikke 
mindst som følge af en akut mangel på arbejdskraft i 
industrien. 

Selvom der med oliekrisen i 1973 også i Danmark blev 
indført et stop for arbejdskraftindvandring fra lande 
uden for EF og Norden accelererede indvandringen fra 
ikke-vestlige lande i de følgende år. Nu skete der blot 
et skift fra indvandring af arbejdere til indvandring af 
familiesammenførte og af asylansøgere. Denne tendens 
blev forstærket efter vedtagelsen af en liberal udlændin-
gelov i 1983.

Det ændrede indvandringsmønster, hvor indvandringen 
samtidig tog til, førte til udtalte problemer med integra-
tionen på arbejdsmarkedet, og omkring årtusindskiftet 
var der politisk flertal for en reformkurs. Denne politik 
blev formidlet gennem stramninger i adgangen til fami-
liesammenføring og asylansøgning, og der blev indført 
reducerede overførselsydelser til indvandrere uden 
arbejde. Samtidig blev der åbnet for en vis indvandring 
af især højtuddannet arbejdskraft og af uddannelsessø-
gende.

Disse ændringer i lovgivningen førte til en ændret sam-
mensætning af indvandringen fra ikke-vestlige lande. 
Der kom markant færre til Danmark på baggrund af 
familiesammenføring og asylansøgning. Til gengæld 
steg antallet af indvandrere, der kom for at arbejde eller 
studere.

Efter udvidelsen i 2004 af EU med en række østeuro-
pæiske lande er indvandringen fra denne del af Europa 
også i Danmark taget væsentligt til. Flygtningekrisen i 
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2015 har så på det seneste igen ændret den relative sam-
mensætning af indvandringen.

Illegale indvandrere

Bogens kapitel 3 supplerer fremstillingen af de legale 
vandringer mod henholdsvis Europa og Danmark ved 
at tematisere de illegale vandringer. Illegale indvandre-
re udgør en anseelig andel af de internationale vandrin-
ger, og de fleste lande kloden over er i dag påvirket af 
disse strømme. Hvis den illegale indvandrer har held 
med at komme ind i et af de rige lande, finder de oftest 
arbejde i bunden af jobhierarkiet, dvs. i de funktioner 
værtslandets egne indbyggere kun nødigt arbejder i. 

De illegale indvandrere er typisk ufaglærte unge mænd, 
idet migranter med særlige kvalifikationer har langt 
nemmere ved at bevæge sig legalt ind i modtagerlan-
det. I nogle lande – først og fremmest USA, men også i 
nogle europæiske lande – udgør de illegale indvandrere 
en betydelig del af arbejdsstyrken. De meget udtalte for-
skelle i levevilkår mellem afsender- og modtagerlande er 
årsagen til en stor del af de illegale vandringer, der også 
i vidt omfang skabes af voldelige konflikter i afsender-
landene.

En analyse af den illegale indvandring til Danmark, 
gennemført af Rockwool Fondens Forskningsenhed, 
viser, at den økonomiske krise i første omgang betød 
en nedgang i antallet af illegale indvandrere. Fra 2010 
vendte nedgangen imidlertid, og i dag opholder der sig 
flere illegale indvandrere i Danmark end før krisen. 
Det er vigtigt at understrege, at der altid er en betydelig 
usikkerhed ved beregninger af denne type. Men skøn-
net med den højeste sikkerhed viser, at der formentlig 
befandt sig 18.000 i 2015 mod 13.000 i 2008, altså en 
stigning på ca. 40 procent..

Særligt udsatte migranter

EU-udvidelsen mod øst i 2004 og følgende år har til-
ladt fri bevægelighed for østeuropæiske migranter, der 
søger mod Vesteuropa. Dette gælder også de rumænske 
gadearbejdere, rumænere og romaer, der migrerer mod 
de skandinaviske hovedstæder København, Oslo og 
Stockholm efter udvidelsen af EU i 2007 med Rumæni-
en (og Bulgarien). Fælles for de rumænske gadearbejdere 
er, at de kommer fra ekstremt fattige levevilkår, og især 
romaerne har en ringe uddannelsesbaggrund og lever 
i dyb fattigdom i hjemlandet. Bogens kapitel 4 giver et 
indblik i disse indvandreres levevilkår og erfaringer i 
Skandinavien.

I de tre hovedstæder er det kun et ubetydeligt mindre-

tal, der opnår beskæftigelse på det ordinære arbejds-
marked. I stedet lever de rumænske gadearbejdere af 
alternative tilgange i form af indsamling af pantflasker, 
tiggeri, salg af hjemløse aviser og i København derud-
over af småkriminalitet. Formentlig dikteret af variation 
i myndighedsudøvelse og i civilsamfundets modtagelse 
af migranterne er der en klar forskel på, hvilke segmen-
ter af hjemløse gadearbejdere, der søger mod de tre 
hovedstæder. De svageste vandrer mod Stockholm, mid-
tergruppen mod Oslo og de stærkeste mod København.

De hjemløse rumænske gadearbejderes indkomster er 
meget beskedne. Set i forhold til de sparsomme mulig-
heder for at opretholde et anstændigt liv i Rumænien 
kan de beskedne indkomster alligevel begrunde rejsen 
til Skandinavien. En relativ høj andel ønsker da også at 
vende tilbage til de tre hovedstæder.

Integrationen på arbejdsmarkedet

I mange sammenhænge er en vellykket integration af ik-
ke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet afgørende. 
For indvandrerne vil en beskæftigelse på arbejdsmar-
kedet således være indgangen til en generel integration 
i samfundet og et selvstændigt liv uden afhængighed af 
overførselsindkomster og sagsbehandlere i det offentlige 
system. 

Af bogens kapitel 5 fremgår det, at de ikke-vestlige 
indvandrere fra et absolut lavpunkt på arbejdsmarkedet 
i midten af 1990’erne fik bedre og bedre fodfæste frem 
til udbruddet af finanskrisen i 2008, hvis der måles på 
beskæftigelsesfrekvensen, dvs. andelen i beskæftigelse.

Finanskrisen betød derpå i kombination med en øget 
indvandring fra Østeuropa et fald i beskæftigelsen, der 
endnu ikke er hentet ind. Beskæftigelsesgabet mellem 
ikke-vestlige indvandrere og danskere er derfor stadig 
meget betragteligt, dog mindre udtalt for efterkommere.

Indvandringen fra ikke-vestlige lande samt indvandrer-
ne fra de nye EU-lande fra Østeuropa adskiller sig rela-
tivt meget fra danskerne med hensyn til, hvilke typer af 
job de påtager sig på det danske arbejdsmarked, frem-
går det af bogens kapitel 6. Disse indvandrere er således 
i langt højere grad end danskere ansat i job, der kræver 
forholdsvis få kvalifikationer. Helt specifikt er rigtig 
mange af dem ansat indenfor rengøring.

Indkomstoverførsler og indvandrernes forhold 
til de offentlige finanser

Mange ikke-vestlige indvandrere står uden for arbejds-
markedet. I en velfærdsstat som den danske vil de i 
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stedet være henvist til at leve af offentlige indkomstover-
førsler, fremgår det af kapitel 7.  I perioden fra 1999 til 
2012 indførtes en række ændringer i reglerne for tilde-
ling af midlertidige ydelser, som medførte, at ydelserne 
til ikke-vestlige indvandrere blev lavere. I 2002 blev den 
såkaldte introduktionsydelse (starthjælp) indført. Denne 
ydelse gjaldt for alle, der inden for syv af de seneste otte 
år havde opholdt sig uden for Danmark, med undtagel-
se af borgere fra andre EU/EØS-lande. Den blev igen 
afskaffet primo 2012. Analyser fra forskningsenheden 
har efterfølgende dokumenteret en klar beskæftigelses-
fremmende effekt af de skærpede økonomiske incita-
menter, men de lave ydelser skabte samtidig en ny form 
for fattigdom i Danmark.

Beregninger gennemgået i kapitel 8 og 9 for Danmark 
og en række især nordvesteuropæiske lande peger sam-
stemmende på, at det med det nuværende mønster for 
indvandring og integration ikke er realistisk at forvente, 
at indvandringen kan bistå europæiske velfærdssamfund 
under pres fra en aldrende befolkning til at blive økono-
misk bæredygtige. 

Der er dermed ingen grund til at antage, at indvandrin-
gen, som den er forløbet frem til i dag, repræsenterer 
en løsning på udfordringerne som følge af den aldrende 
europæiske befolkning. I Skandinavien ser den tværti-
mod ud til at forstærke problemerne, mens den i andre 
lande med en noget anden udformning af de sociale 
sikringssystemer og et mindre reguleret arbejdsmarked 
kan yde et positivt, men temmelig beskedent bidrag. 

Uddannelse og holdning til uddannelse

Der er dog forhold, der kan ændre på indvandrernes re-
lationer til de offentlige forsørgelsessystemer. Af kapitel 
10 fremgår det således, at der på uddannelsesområdet 
er sket visse forbedringer. Endnu omkring midten af 
00’erne var unge indvandrere og efterkommere dårlige-
re repræsenteret i uddannelsessystemet, men en un-
dersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed fra 
2007 dokumenterede en stærk orientering mod uddan-
nelse blandt unge ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere. Denne undersøgelse dokumenterede også, at 
danskere og indvandrere med samme uddannelsesbag-
grund og med en uddannelse erhvervet i Danmark stort 
set fik samme løn. Med andre ord kan det betale sig for 
en indvandrer og efterkommer i lige så høj grad som for 
en dansker at foretage den investering, en uddannelse 
altid repræsenterer.

Helt nye tal viser, at de unge indvandrere og efterkom-
mere gennem en periode har nærmet sig danske unges 
opnåelse af en ungdomsuddannelse. Det kniber dog 
fortsat for de ikke-vestlige efterkommere med at nå unge 

danskeres niveau, når det gælder erhvervelsen af en 
kompetencegivende uddannelse, der kan danne afsæt 
for en mere sikker og varig tilknytning til arbejdsmar-
kedet.

Familieliv, forbrug og sociale netværk

Bogens kapitel 11 giver et overblik over familielivet, 
netværket og forbruget i familier fra fem store indvan-
drergrupper: tyrkere, pakistanere, irakerne, libaneserne 
og indvandrere fra det tidligere Jugoslavien. Den sociale 
kapital omfatter her besøg af danskere, hvor godt man 
taler dansk, om man er medlem af en forening med 
dansk deltagelse, og om man ser dansk tv. Tilsvarende 
er kvindens alder ved første fødsel valgt som udtryk for 
demografiske forhold, uddannelse som human kapital, 
mens beskæftigelsesfrekvensen siger noget om arbejds-
markedsforhold, og kvinders andel af det personlige 
forbrug er et udtryk for ligestilling mellem kønnene.

Selvom billedet ikke er helt entydigt, fremstår alligevel 
et mønster. Sammenligner man pakistanerne og tyrker-
ne, begge grupper med mange familiesammenføringer 
og gæstearbejderbaggrund, er det klart pakistanerne, 
som ligger højest med hensyn til social og human kapi-
tal. Tyrkerne ligger derimod højest, hvad angår lige-
stilling, mens der ikke er nævneværdige forskelle i de to 
gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. For libanese-
re, iraker og eksjugoslaver, tre store flygtningegrupper, 
er det især sidstnævnte, der skiller sig ud. Både på social 
og human kapital og tilknytning til arbejdsmarkedet lig-
ger eksjugoslaverne højest, mens de på ligestilling mere 
ligner irakerne og libaneserne.

Den anvendte afgrænsning af dimensioner for integra-
tion betyder, at andre ikke-vestlige indvandrergrupper 
både kan vise sig at være mere eller mindre integrerede 
end de her analyserede grupper. Det er tilsvarende vig-
tigt at understrege, at der ikke er tale om definitive mål 
for integration. Andre mål kan tegne et supplerende 
billede af, hvor integrerede ikke-vestlige indvandrere er 
i dagens Danmark. 

Kriminalitet

Et tilbagevendende tema i den offentlige debat er ik-
ke-vestlige indvandrere og efterkommeres overrepræ-
sentation i kriminalitetsstatistikken, hvilket er emnet i 
kapitel 12. Mandlige ikke-vestlige efterkommere havde 
i 2011 en sandsynlighed, der var tre gange så høj som 
i en jævnaldrende gruppe af danske mænd for at have 
modtaget en dom. Hvis der tages højde for, at ikke-vest-
lige efterkommere har en svagere social stilling i sam-
fundet, falder denne overrepræsentation markant. Når 
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der i en gruppe af mænd med dansk baggrund i 2011 
var ti, der havde fået en dom for kriminalitet, var der i 
en sammenlignelig gruppe efterkommere 16.

Betragter vi udviklingen over en længere periode fra 
1993 til 2011 har både danskere og efterkommere en 
faldende kriminalitet. Efterkommernes overrepræsenta-
tion er dog nogenlunde konstant gennem perioden.

Den nyere indvandring fra Østeuropa

I kapitel 13 er temaet den nyere indvandring fra Øst-
europa til Danmark.  Efter EU-udvidelsen i 2004 med 
otte central- og østeuropæiske lande efterfulgt af en ny 
udvidelse i 2007 med Bulgarien og Rumænien har disse 
landes befolkninger fået mulighed for frit at bevæge sig 

og søge arbejde inden for EU. I Danmark tog indvan-
dringen af østeuropæere hurtigt til i årene efter 2004 og 
frem til 2008, og her var det især indvandrende polak-
ker, der gjorde sig gældende. 

Efter udbruddet af finanskrisen var forventningen, at 
østeuropæerne ville tage hjem igen, men det lykkedes 
mange at fastholde en tilknytning til det danske arbejds-
marked, og fra omkring 2010 begyndte tilgangen igen 
at stige, nu også med et markant indslag af rumænere. 
Østeuropæerne er med andre ord blevet en integreret 
del af det danske arbejdsmarked, hvilket bl.a. er betin-
get af, at de af de ansættende arbejdsgivere opfattes som 
en mere fleksibel og til dels også billigere arbejdskraft 
end den danske. Samfundsøkonomisk er østeuropæerne 
formentlig en gevinst for de offentlige kasser. De kom-
mer i deres bedste alder, dvs. at samfundet ikke har haft 
udgift til deres uddannelse og opvækst, de har en høj 
beskæftigelsesgrad, og de er skattepligtige i Danmark. 

Indvandrernes bosættelse

Bogen fortsætter i kapitel 14 med en analyse af indvan-
drernes bosættelsesmønstre. Siden midten af 1980’erne 
er antallet af ikke-vestlige indvandrere vokset markant. 
Mange indvandrere er søgt mod kvarterer med en høj 
andel af almene boliger, der i forlængelse af den dan-
ske boligpolitik er koncentreret i ret afgrænsede bydele. 
Det har igen ført til en mere udtalt rumlig adskillelse i 
forhold til resten af befolkningen. På det seneste ser det 
imidlertid ud til at denne segregering – den rumlige 
adskillelse af befolkningsgrupper – er standset og måske 
vendt til en svagt stigende spredning. Migrationsteorien 
taler under alle omstændigheder for, at indvandrere, ef-
terhånden som de får økonomisk fodfæste i det nye land, 
søger ud af de indvandrertætte kvarterer.
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Indvandringen til Danmark – især af indvandrere fra ikke-
vestlige lande – står højt på den politiske dagsorden og i 
borgernes bevidsthed. Men hvordan er indvandringen  
til Danmark egentlig forløbet, siden den satte ind ved  
udgangen af 1960’erne? Hvilken baggrund har indvan-
dringen – og hvilke samfundsmæssige konsekvenser? Sidst,  
men ikke mindst: Hvordan er indvandrernes integration 
forløbet på arbejdsmarkedet og i det sociale liv?

Hvad ved vi om indvandring og integration?  forsøger nu at 
give et samlet, men alligevel kortfattet og let tilgængeligt 
overblik over indvandring og integration gennem små 50 
år med hovedvægt på den seneste del af perioden. Værket 
indledes med et udblik til den almindelige indvandring til 
Europa og nogle af de spørgsmål, denne indvandring rejser.

Bogen bygger i stort omfang på den forskning, der 
har fundet sted i Rockwool Fonden siden slutningen af 
1990’erne i indvandrernes levevilkår og samfundsmæssige  
betydning. Bogen indeholder også helt nye analyser, 
herunder en analyse af, ved hvilken beskæftigelsesgrad 
indvandrere er neutrale i forhold til de offentlige finanser. 
Værket indeholder tilsvarende en opdatering af tidligere 
overslag over den illegale indvandring til Danmark. Ende-
lig suppleres resultaterne fra forskningen i Rockwool Fon-
den med data fra andre forskeres arbejde og fra Danmarks 
Statistik. 
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