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Push og Pull-faktorer

Push Pull

Fattigdom/mangel på arbejde Arbejde

Naturkatastrofer/forurening Velstand

Krig/borgerkrig Sikkerhed

Religiøs/etnisk forfølgelse Ægtefælle

Drømmen om et bedre liv Uddannelse og sundhed

Familie flyttet til et nyt land Familiebånd

Politisk forfølgelse Religiøs frihed

Fig. 6.1 Push og pull-faktorer.

Ser man på alle disse faktorer, kan man godt se, hvorfor så mange udlæn-
dinge i de senere år har forsøgt at komme til Vesten, herunder Danmark. 
Men det er selvfølgelig klart, at et lands befolkning kan have meget svært 
ved at acceptere en ubegrænset indvandring til deres land, med alle de 
konsekvenser, det har.

Det er ikke altid let at følge med 
i indvandrerdebatten i Dan-
mark, og ofte bliver der ikke 
skelnet mellem begreber som 
indvandrere, flygtninge og efter-
kommere.

I fig. 6.2 kan du se en oversigt 
over de vigtigste begreber i ind-
vandrerdebatten.

Fig. 6.2 Begreber i indvandrerdebatten.

2. Begreber i indvandrerspørgsmålet
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72 Kap. 6 Indvandrere og udlændinge i danmark

I januar 2012 var der i alt ca. 5.580.000 indbyggere i Danmark, og af disse 
udgjorde indvandrere og efterkommere ca. 580.000. Det er i alt lidt over 
10 %. 

I 2011 var den største enkelt-
gruppe af indvandrere til Dan-
mark amerikanere efterfulgt 
af polakker og rumænere. I 
top 10 var de største grupper 
fra ikke-vestlige lande indere 
og filippinere.

Den danske indvandrerdebat har i meget høj grad drejet sig om inte-
grationen af indvandrere. Hvordan kan vi fremme og forbedre integratio-
nen? Og hvad kan vi gøre ved de grupper, der er svære at integrere.

Debatten handler næsten udelukkende om indvandrere fra ikke-vestlige 
lande, da der ikke har været så store problemer med at integrere europæ-
ere og nordamerikanere.

Lidt forenklet kan man tale om 3 forskellige holdninger hos indvan-
drerne til integration:

3. antallet af indvandrere og efterkommere

andel af udlændinge  
og efterkommere

89,6 %

10,4 %

Fig. 6.3 Antallet af udlændinge og efterkommere.

4. Integrationsdebatten og indvandrernes 
uddannelsesniveauer
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74 Kap. 6 Indvandrere og udlændinge i danmark

jen med SF og Enhedslisten plus Radikale Venstre er tilhængere af den 
positive integration.

uddannelse
I de seneste år er der sket store fremskridt på uddannelsesområdet for 
indvandrere og efterkommere, og det er især pigerne, der fører an. De 
er hårdtarbejdende og ambitiøse, og mange koncentrerer sig mere om 
lektier og skolearbejdet end om at drikke og gå på diskotek. Der er også 
langt flere indvandrerpiger, der starter på en videregående uddannelse 
som 18-20-årige end danske piger. De dropper sabbatåret og går direkte 
i gang med en uddannelse.

20-24-årige kvinder, der er i gang 
med en videregående uddannelse i  %

2001 2011

Indvandrere 10,2 28,0

Efterkommere 22,7 40,9

Danskere 29,5 38,4

Fig. 6.4 Andelen af 20-24-årige kvinder i gang med en videregående uddannelse i %.
Kilde: Ny i Danmark, www.nyidanmark.dk, 2012.

I denne statistik kan man se de store fremskridt, der er sket i perioden 
2001-2011 for de kvindelige indvandrere og efterkommere. Indvandrer-
drengene halter noget efter, men i samme aldersgruppe 20-24-årige har 
efterkommere en uddannelsesfrekvens på 25 %, og det svarer til unge 
danske mænd.

I de seneste år har der været meget fokus på kriminaliteten hos unge 
indvandrerdrenge. I 2008 var der omfattende uro i især København med 
afbrændte biler og bål i gaderne, og samme år startede en bandebrig mel-
lem de danske rockergrupper og unge indvandrerbander. Disse episoder 
giver unge indvandrere et dårligt ry, men samtidig siger mange statistik-
ker, at selvom børn af indvandrere er mere kriminelle end danskere, går 
udviklingen den rigtige vej. På 15 år er kriminaliteten blandt efterkom-
mere af ikke-vestlige indvandrere halveret.

5. Indvandrerkriminalitet
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78 Kap. 6 Indvandrere og udlændinge i danmark

Generelt er det sådan, at asiatere klarer sig bedst blandt indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande, men når der stadig er problemer, 
kan det skyldes:
•	 Indvandrere har stadig et lavere uddannelsesniveau end danskerne
•	 Der kan være sprogproblemer
•	 Man kan ikke få sin uddannelse godkendt i Danmark
•	 Der er stadig diskrimination, så arbejdsgiverne ikke ansætter folk 

med de “forkerte” navne.

Men der er nok ingen tvivl om, at indvandrernes indtog på arbejdsmar-
kedet øger chancerne for en positiv integration af indvandrerne og deres 
efterkommere.

Udvidelsen af EU har også betydet, at en meget 
stor gruppe af borgere fra de nye EU-lande har 
fundet arbejde i Danmark. Det drejer sig især om 
polakker og rumænere i bygningsindustrien og i 
landbruget. Desuden arbejder tusinder af sven-
skere og tyskere i dag i Danmark. Endvidere er 
der i øjeblikket ca. 18.000 udenlandske stude-
rende i Danmark, og tallet er kraftigt stigende. I 
2008 var der kun 13.000 udenlandske studerende 
på de videregående uddannelser i Danmark.

Herunder kan du yderligere se, hvorledes tallene fordeler sig på de vigtig-
ste lande i 2010. Læg især mærke til, at de typiske indvandrerlande ikke 
spiller en særlig stor rolle her.

Fig. 6.6 Alle meddelte opholdstilladelser 2010.
Kilde: www.nyidanmark.dk, 2012. 
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Fig. 6.5 Opholdstilladelser til ud-
lændinge i Danmark 2001-2010. 
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