
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

   

Indvandrerdrenge har sværere 

ved at få en uddannelse  
 

AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder ud-

dannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk dansk baggrund. De største 

forskelle ses på uddannelsesstatus, hvor unge med indvandrerbaggrund i højere grad står 

uden ungdomsuddannelse. Blandt unge med indvandrerbaggrund står op imod 30 procent 

uden anden uddannelse end grundskolen. For unge med etnisk dansk baggrund er det betyde-

ligt færre. Endvidere viser analysen, at der ligeledes er forskelle, når det gælder indkomst og 

overførsler. Ser man på, hvor meget de unge i gennemsnit får udbetalt af overførsler er det et-

nisk danske unge, der får mest – men overførsler udgør en større andel af indkomsten blandt 

indvandrerunge. 

af senioranalytiker Lars Foldspang 26. april 2014 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Der er store forskelle på, hvor meget uddannelse unge med indvandrerbaggrund får 

sammenholdt med unge med etnisk dansk baggrund 
 

• 30 procent af indvandrerdrengene mellem 16 og 25 år har ingen anden uddannelse end 
grundskolen. For unge med etnisk dansk baggrund tallet omkring 16 pct. 
 

• Den gennemsnitlige erhvervsindkomst blandt etniske danske unge er knap dobbelt så 
stor for etniske danske unge som for unge med anden etnisk baggrund.  
 

• Næsten dobbelt så stor andel af de unge med indvandrerbaggrund som med etnisk 
dansk baggrund får mindst 75 pct. af deres samlede indkomst fra offentlige overførsler.  
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Langt flere unge med indvandrerbaggrund har kun grundskoleuddannelse 

Knap 30 pct. af drengene, der er indvandrere og efterkommere, har kun en grundskoleuddannelse og 

er heller ikke er i gang med anden uddannelse – for pigerne er andelen omkring 20 pct. For både dren-

ge og piger af dansk oprindelse (Danmarks Statistiks klassifikation) er der langt færre i gruppen. Det 

gælder nemlig godt 15 pct. af drengene og 13 pct. af pigerne.  

 

Figur 1 viser, hvor stor en andel der udelukkende har en grundskoleuddannelse og som ikke er i gang 

med en videre uddannelse. For drengene ses, at der er en forskel på knap 13 pct.-point mellem indvan-

drere og efterkommere, hhv. danske drenge – for pigerne er forskellen på ca. 7 pct. point. Det er såle-

des især blandt drenge, der er indvandrere og efterkommere, at mange ikke får en uddannelse.  

 

Figur 1. Andel af 16-25-årige, der kun har en grundskoleuddannelse og heller ikke er i gang 

 

Anm: Figuren viser andelen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse og ikke har fuldført en uddannelse højere end grundskoleniveau. Indvan-

drere der er kommet til Danmark efter de er fyldt 15 år indgår ikke, da Danmarks Statistik ikke længere opgør deres medbragte uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Tabel 1 nedenfor ses uddannelsesstatus blandt indvandrere og efterkommere i alderen 16-25 år, mens 

tabel 2 viser tilsvarende for unge med etnisk dansk baggrund. 

 

Af tabellerne ses, at ca. 59 pct. af drenge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 16-25 år er i gang 

med en uddannelse. For drenge med etnisk dansk baggrund er 63 pct. i gang med en uddannelse. Kig-

ger man på pigerne er andelen også nogenlunde ens – 65 pct. af piger med etnisk minoritetsbaggrund 

er i gang med en uddannelse og 67 pct. af piger med etnisk dansk baggrund er i gang.  
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Tabel 1. Uddannelsesstatus blandt indvandrere og efterkommere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

I gang med en uddannelse 19.950 59,2 19.981 65 

Har en erhvervskompetencegivende uddannelse 2.090 6,2 2.496 8 

heraf erhvervsuddannelse 1.669 5,0 1.673 5 

heraf videregående uddannelse 421  1,3 823 3 

Hverken i gang med eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse 11.683 34,6 8.218 27 

heraf kun grundskole (inkl. Uoplyst) 9.648 28,6 6.069 20 

heraf gymnasial uddannelse 2.035 6,0 2.149 7 

I alt 33.723 100 30.695 100 

Anm: Tabellen dækker unge, der har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2013 opdelt på uddannelsesstatus ultimo 2012. Indvandrere, der er kommet til 

Danmark, efter de er fyldt 15 år, er ikke medtaget i analysen, da Danmarks Statistik ikke længere opgør indvandrernes medbragte uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Tabel 2. Uddannelsesstatus blandt etniske danskere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

I gang med en uddannelse 199.269 63,0 200.586 67 

Har en erhvervskompetencegivende uddannelse 38.877 12,3 28.671 10 

 heraf erhvervsuddannelse 34.868 11,0 20.624 7 

 heraf videregående uddannelse               

4.009  
1,3 8.047 3 

Hverken i gang med eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse 78.069 24,7 72.081 24 

 heraf kun grundskole (inkl. Uoplyst) 50.002 15,8 39.630 13 

 heraf gymnasial uddannelse 28.067 8,9 32.451 11 

I alt 316.215 100 301.338 100 

Anm: Tabellen dækker unge, der har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2013 opdelt på uddannelsesstatus ultimo 2012. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Næsten dobbelt så høje indkomster for etnisk danske unge 

En del af de unge, der ikke er i gang med en uddannelse, er på arbejdsmarkedet. Et blik på erhvervsind-

komsten fortæller, hvor stor en indtægt de unge har.  

 

Tabel 3 og 4 nedenfor viser, at der er store variationer i de gennemsnitlige erhvervsindkomster uanset 

om man sammenholder drenge med piger eller etniske danskere kontra anden etnisk baggrund end 

dansk. 

 

Generelt er der størst forskel, når man ser på enderne af indkomstfordelingen. Andelen af unge, der 

ikke er i gang med en uddannelse, og som har en erhvervsindkomst under 25.000 kr. i hele 2012, er 

næsten dobbelt så høj for unge med etnisk minoritetsbaggrund som for unge med etnisk dansk bag-

grund. I den høje ende, når man ser på andelen med årlig erhvervsindkomst på over 150.000 kr., nær-

mer andelen sig det dobbelte blandt unge med etnisk dansk baggrund sammenholdt med unge med 

indvandrer/efterkommer-baggrund.   
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Forskellene afspejles også på den gennemsnitlige indkomst. Drenge med en etnisk minoritetsbaggrund 

har en gennemsnitlig erhvervsindkomst på omkring 80.000 kr. mens drenge med etnisk dansk bag-

grund har en gennemsnitlig erhvervsindkomst på over 150.000 kr. Samme mønster gælder for pigerne.  

 

Tabel 3. Erhvervsindkomst blandt indvandrere og efterkommere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Under 25.000 kr. 6.469 49,9 4.134 45,5 

25-50.000 kr. 1.043 8 807 8,9 

50-75.000 kr. 748 5,8 680 7,5 

75-100.000 kr. 604 4,7 567 6,2 

100-125.000 kr. 524 4 434 4,8 

125-150.000 kr. 471 3,6 407 4,5 

Over 150.000 kr. 3.114 24 2.047 22,6 

Alle 12.973 100 9.076 100 

Gns., kr.  80.000  60.000 

Anm: Tabellen viser fordeling af de unges årlige erhvervsindkomst i 2012. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Tabel 4. Erhvervsindkomst blandt etniske danskere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal  Pct. 

Under 25.000 kr. 30.079 27,3 22.831 25,7 

25-50.000 kr. 7.708 7 7.734 8,7 

50-75.000 kr. 6.741 6,1 7.339 8,3 

75-100.000 kr. 6.118 5,5 7.232 8,1 

100-125.000 kr. 5.556 5 6.642 7,5 

125-150.000 kr. 5.001 4,5 5.513 6,2 

Over 150.000 kr. 49.168 44,5 31.568 35,5 

All 110.371 100 88.859 100 

Gns., kr.  150.000  120.000 

Anm: Tabellen viser fordeling af de unges årlige erhvervsindkomst i 2012. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre   
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30 procent af unge med indvandrerbaggrund lever hovedsageligt at offentlig forsørgelse 

I dette afsnit ses på, hvor mange offentlige overførsler unge typisk modtager fra det offentlige. Over-

førslerne kan være både dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering. Af tabel 5 og 6 fremgår 

det, at den gennemsnitlige overførselsindkomst er højere for etnisk danske unge end for unge med 

indvandrerbaggrund, både for drenge og piger. For drengene er den gennemsnitlige overførselsind-

komst ca. 6.000 kr. højere mens den for pigerne er ca. 11.000 kr. højere. 

 

Tabel 5. Samlede overførselsindkomster blandt indvandrere og efterkommere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Under 10.000 kr. 5.879 45,3 3.580 39,4 

10-25.000 kr. 1.830 14,1 1.520 16,7 

25-50.000 kr. 2.170 16,7 1.601 17,6 

50-75.000 kr. 1.643 12,7 1.295 14,3 

75-100.000 kr. 605 4,7 433 4,8 

Over 100.000 kr. 846 6,5 647 7,1 

Alle 12.973 100 9.076 100 

Gns., kr.   18.000  16.000 

Anm: Personer, hvor bruttoindkomsten ikke er angivet, optræder ikke i tabellen. Personer med overførselsindkomster højere end bruttoindkomsten 

optræder heller ikke i tabellen. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Tabel 6. Samlede overførselsindkomster blandt etniske danskere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Under 10.000 kr. 60.611 54,9 42.697 48,1 

10-25.000 kr. 16.486 14,9 15.450 17,4 

25-50.000 kr. 14.877 13,5 13.043 14,7 

50-75.000 kr. 8.888 8,1 8.358 9,4 

75-100.000 kr. 3.958 3,6 3.801 4,3 

Over 100.000 kr. 5.551 5 5.510 6,2 

Alle 110.371 100 88.859 100 

Gns., kr.  24.000  28.000 

Anm: Personer, hvor bruttoindkomsten ikke er angivet, optræder ikke i tabellen. Personer med overførselsindkomster højere end bruttoindkomsten 

optræder heller ikke i tabellen. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Det kan være svært at vurdere, hvor meget overførslerne udgør af de unges økonomi. En studerende, 

der modtager SU, kan have arbejde ved siden af, sådan at overførslerne udgør en mindre del af den 

samlede bruttoindkomst, mens andre modtager hovedparten af indkomsten som overførsler. Tabel 7 

og 8 viser, hvor stor en del af den unges indkomst, der kommer fra overførsler.  

 
Knap en tredjedel af de unge med indvandrerbaggrund modtager mere end tre fjerdedele af deres 

samlede indkomst fra det offentlige. Det er omtrent dobbelt så stor en andel som blandt etnisk danske 

unge.   
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Tabel 7. Overførsler som andel af bruttoindkomst blandt indvandrere og efterkommere, 16-25 årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Under 0 pct. 4.030 32,7 2.387 27,8 

0 - 25 pct. 2.149 17,4 1.756 20,4 

25 - 50pct. 1.299 10,5 1.188 13,8 

50 - 75 pct. 922 7,5 743 8,6 

75 - 100 pct. 3.924 31,8 2.527 29,4 

I alt 12.324 100 8.601 100 

Anm: Personer, hvor bruttoindkomsten ikke er angivet, optræder ikke i tabellen. Personer med overførselsindkomster højere end bruttoindkomsten 

optræder heller ikke i tabellen. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 

 

Tabel 8. Overførsler som andel af bruttoindkomst blandt etniske danskere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal  Pct. 

Under 0 pct. 42.573 39 27.549 31,3 

0 - 25 pct. 32.514 29,8 30.130 34,2 

25 - 50pct. 10.746 9,9 10.946 12,4 

50 - 75 pct. 5.742 5,3 6.008 6,8 

75 - 100 pct. 17.462 16 13.426 15,2 

I alt 109.037 100 88.059 100 

Anm: Personer, hvor bruttoindkomsten ikke er angivet, optræder ikke i tabellen. Personer med overførselsindkomster højere end bruttoindkomsten 

optræder heller ikke i tabellen. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre 
 

Ledighedsgrad 

Tabel 9 og 10 viser den gennemsnitlige ledighedsgrad i 2012 for de unge mellem 16 og 25 år. Godt 60 

pct. af drengene med indvandrerbaggrund havde ingen ledighed i 2012. Det samme gjaldt for omkring 

68 pct. af drengene indvandrerbaggrund etnisk dansk baggrund i 2012. Knap 62 pct. af piger med et-

nisk minoritetsbaggrund havde ingen ledighed, mens andelen var på 67 pct. for etnisk danske piger. 

 

Knap 18 pct. af drengene med indvandrerbaggrund havde en ledighedsgrad på over 50 pct., mens an-

delen af etnisk danske drenge var godt 12 pct. For piger med etnisk minoritetsbaggrund havde godt 18 

pct. en ledighedsgrad på over 50 pct., mens andelen af etnisk danske piger var ca. 15 pct. 
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Tabel 9. Ledighedsgrad blandt indvandrere og efterkommere, 16-25-årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Ingen ledighed 8.209 60,8 6.472 62 

Op til 25 pct. 1.411 10,4 1.009 9,7 

25 - 50pct. 1.506 11,1 1.041 10 

50 - 75 pct. 899 6,7 590 5,7 

75 - 100 pct. 1.483 11 1.330 12,7 

Alle 13.508 100 10.442 100 

Anm: Gennemsnitlige ledighedsgrad er optalt i 2012 pba. af ugentligt ledighed på dagpenge (med og uden aktivering), kontanthjælp (arbejdsmar-

kedsparate) samt kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparat). 6-ugers selvvalgt uddannelse er talt med. Personer som er i gang med en uddannelse 

indgår ikke.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre samt DREAM-databasen.  

 

Tabel 10. Ledighedsgrad blandt etniske danskere, 16-25 årige 

 Drenge Piger 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Ingen ledighed 78.244 67,5 67.383 67,4 

Op til 25 pct. 12.981 11,2 9.077 9,1 

25 - 50pct. 10.307 8,9 8.551 8,6 

50 - 75 pct. 5.205 4,5 4.422 4,4 

75 - 100 pct. 9.174 7,9 10.496 10,5 

Alle 115.911 100 99.929 100 

Anm: Gennemsnitlige ledighedsgrad er optalt i 2012 pba. af ugentligt ledighed på dagpenge (med og uden aktivering), kontanthjælp (arbejdsmar-

kedsparate) samt kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparat). 6-ugers selvvalgt uddannelse er talt med. Personer som er i gang med en uddannelse 

indgår ikke.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Registre samt DREAM-databasen.  

 


