
NYT 
FRA DANMARKS STATISTIK 
Nr. 591  •  16. november 2012 

Personer med dansk oprindelse i udlandet 
1. januar 2012 

Befolkning og valg 

 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/18618 

Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9.00 og kan læses på 
www.dst.dk/nyt © Danmarks Statistik 2012  •  ISSN 1601-1015 

172.000 med dansk oprindelse bor i udlandet 

Der bor 172.000 personer med dansk oprindelse i udlandet. Det er personer, som på 
et tidspunkt inden for de seneste 50 år er udvandret fra Danmark, som ikke er vendt 
tilbage igen, og som vurderes at være i live ved begyndelsen af 2012. Det er første 
gang, at Danmarks Statistik har lavet et skøn for befolkningen med dansk oprindelse i 
udlandet. Udlandsbefolkningen er opgjort for alle årene fra 1990 til 2012.  
 
Skønnet udlandsbefolkning med dansk oprindelse 

 
 
18.000 flere i udlandsbefolkning siden 1990 
Siden 1990 er udlandsbefolkningen vokset med omkring 18.000 personer. Det svarer 
til en stigning på 12 pct. I samme periode er personer med dansk oprindelse i Dan-
mark kun steget med 2 pct. Udlandsbefolkningen har i dag et omfang, der svarer til 
3,4 pct. af befolkningen med dansk oprindelse i Danmark. I 1990 var andelen 3,1 pct. 
Siden 2002 har udlandsbefolkningen dog ligget ret stabilt på mellem 170.000 og 
174.000. For halvdelen af udlandsbefolkningen med dansk oprindelse gælder det, at 
de udvandrede før 1999 og ikke siden er genindvandret. En fjerdedel er udvandret 
inden for de seneste fem år, mens den sidste fjerdel er udvandret mellem 1999 og 
2006.  
 
Få børn i udlandsbefolkningen 
Der er relativt få børn i udlandsbefolkningen. Det er et naturligt resultat af, at man 
skal have været i Danmark og efterfølgende være udvandret for at være en del af ud-
landsbefolkningen. Kun få børn opfylder dette. Sammenlignet med hele den danske 
befolkning med dansk oprindelse i Danmark er udlandsbefolkningen overrepræsente-
ret på alle alderstrin fra 27 til 71 år. Forskellen er størst for alderstrinene midt i 
40’erne. Samlet set er 72 pct. af udlandsbefolkningen mellem 30 og 69 år. Den tilsva-
rende andel for hele den danske befolkning med dansk oprindelse er 53 pct. 
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Alderssammensætning for udlandsbefolkning og den danske befolkning. Dansk oprindelse. 2012 

 
 
Store fødselsårgange 
I de to kurver for hele den danske befolkning og udlandsbefolkningen bemærkes top-
pene omkring midten af 40’erne og sidst i 60’erne. De afspejler de store fødselsår-
gange i årene 1944-1947 og 1963-1967. 
 
Udlandsbefolkningen af personer med dansk oprindelse på 172.000 er naturligvis et 
skøn. En person, der udvandrer, behøver i de fleste tilfælde ikke længere have nogen 
kontakt med danske myndigheder, og derfor ved man i princippet ikke noget om 
personens liv, efter vedkommende har forladt Danmark. 
 
Tallet er fremkommet ved at tage udgangspunkt i bestanden af alle personer med 
dansk oprindelse, som på et tidspunkt er udvandret fra Danmark, og som 1. januar 
2012 ikke var vendt tilbage igen. Personer, der er født på Færøerne eller i Grønland, 
er desuden trukket fra. For personer udvandret i 1968 eller senere er oplysningerne 
generelt af god kvalitet, da disse personer havde CPR-nummer ved udvandring. For 
dem kan det enkeltvis undersøges, om de efterfølgende er vendt tilbage til Danmark. 
 
For 1928 til 1967 findes der totale udvandringstal, og det er antaget, at sammensæt-
ningen af udvandrere på alder og oprindelse i årene før 1968 svarede til sammensæt-
ningen i årene 1968-1972. Det er desuden antaget, at andelen af udvandrede i de 
enkelte år før 1968, som ikke er vendt tilbage til Danmark, er på samme niveau, som 
andelen var i perioden 1968-1972. Efterfølgende er der anvendt oplysninger om dø-
delighed med den antagelse, at udvandrede personer har været underlagt de samme 
alders- og kønsspecifikke dødeligheder som resten af den danske befolkning. Om en 
udvandret person vurderes at være i live i dag afhænger således både af personens 
alder ved udvandring og af tidspunktet for udvandringen. 
 

 
Mere information  Der findes ikke yderligere oplysninger om dette område. 

Kilder og metoder  Til beregning af udlandsbefolkningen med dansk oprindelse er hovedkilden det Centrale Per-
sonregister (CPR). Der er dog også anvendt ældre data, der stammer fra før CPR’s tid. Det gæl-
der oplysninger om udvandrede og dødelighed fra før 1968.  

Næste offentliggørelse  Personer med dansk oprindelse i udlandet 1. januar 2013 udkommer uge 46 i 2013. 

Henvendelse  Thomas Klintefelt, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk  
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