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Flere ældre ikke-vestlige indvandrere udvandrer 

For en 79-årig ikke-vestlig indvandrer er sandsynligheden for at udvandre ti gange så 
høj som for en vestlig indvandrer på samme alderstrin. Vestlige indvandrere har ellers 
tydeligt højere udvandringshyppigheder for alle alderstrin fra 0 til 65 år, men her-
efter ændrer billedet sig. De ikke-vestlige indvandreres udvandringshyppigheder 
begynder at stige, mens de vestlige indvandreres fortsætter med at falde. 
 
Udvandringshyppigheder efter alder og herkomst. Gennemsnit for perioden 2008-2011 

 
 
Udvandring højest for personer i starten af 20’erne 
For begge grupper findes de højeste udvandringshyppigheder for personer i starten af 
20’erne. Vestlige indvandrere når deres toppunkt i en alder af 22 år med en udvan-
dringshyppighed på 250 ud af 1.000 personer. Det svarer til, at 25 pct. af de 22-årige 
vestlige indvandrere i befolkningen fra 1. januar vil udvandre, inden året er gået. For 
de ikke-vestlige indvandrere topper udvandringen for 24-årige med en udvandrings-
hyppighed på 100 ud af 1.000 personer, svarende til 10 pct. For de ikke-vestlige ind-
vandrere ligger udvandringshyppighederne for personer sidst i 70’erne på samme 
niveau som for personer i midten af 30’erne. Det er meget anderledes for de vestlige 
indvandrere, hvor udvandringshyppighederne for alderstrinene sidst i 70’erne kun 
udgør omkring en tyvendedel sammenlignet med personer midt i 30’erne. 
 
Fortsat få ældre ikke-vestlige indvandrere, men gruppen vokser 
Ved starten af 2012 var der i alt 15.940 ikke-vestlige indvandrere i Danmark, som var 
fyldt 65 år. Det svarer kun til 6 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere. Til sammenlig-
ning udgør aldersgruppen næsten 19 pct. blandt personer med dansk oprindelse. Til 
gengæld er de ældre ikke-vestlige indvandrere en kraftigt voksende gruppe. Ifølge 
Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil antallet af ikke-vestlige indvan-
drere i aldersgruppen 65 år og derover fordobles i løbet af de næste ti år og firedobles 
i løbet af de næste tyve år. 
 
I tabellen er de ikke-vestlige indvandreres højere udvandring blandt ældre illustreret 
på en anden måde. Her er udgangspunktet de 70-79-åriges status 1. januar 2002 og ti 
år senere – altså 1. januar 2012. Der er tre muligheder: en person, der var i befolk-
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ningen 1. januar 2002, kan enten være død, udvandret eller i befolkningen 1. januar 
2012. 
 
Antal 70-79-årige indvandrere 1. januar 2002 fordelt efter status ti år senere 

 Status 1. januar 2012 

 
Alder 1. januar 2002 

Død I befolk- 
ningen 

Udvan- 
dret 

I alt Andel 
udvandrede 

   antal   pct. 

Indvandrere, vestlige lande 
70-79 år 3 165 4 314 173 7 652 2,3 
70 år 242 616 27 885 3,1 
71 år 279 527 29 835 3,5 
72 år 289 536 20 845 2,4 
73 år 319 520 27 866 3,1 
74 år 284 470 15 769 2,0 
75 år 325 412 12 749 1,6 
76 år 317 361 12 690 1,7 
77 år 355 332 10 697 1,4 
78 år 366 298 14 678 2,1 
79 år 389 242 7 638 1,1 

Indvandrere, ikke-vestlige lande 
70-79 år 1 470 2 088 570 4 128 13,8 
70 år 189 358 72 619 11,6 
71 år 191 379 106 676 15,7 
72 år 162 273 80 515 15,5 
73 år 148 251 73 472 15,5 
74 år 163 221 53 437 12,1 
75 år 140 151 49 340 14,4 
76 år 138 174 40 352 11,4 
77 år 121 115 37 273 13,6 
78 år 112 89 30 231 13,0 
79 år 106 77 30 213 14,1 

 
For den betragtede aldersgruppe er døde af naturlige årsager en relativt stor gruppe. 
Blandt alle 70-79-årige vestlige indvandrere 1. januar 2002 var 41 pct. døde ti år 
senere. For ikke-vestlige indvandrere var andelen 36 pct. En forklaring på den højere 
andel døde vestlige indvandrere er, at de ældste i aldersgruppen 70-79-årige fylder 
mere blandt de vestlige indvandrere end de ikke-vestlige. 
 
Blandt de vestlige indvandrere var kun 2 pct. udvandret, mens andelen var 14 pct. for 
de ikke-vestlige indvandrere. Både for de vestlige indvandrere og de ikke-vestlige 
indvandrere var det blandt 71-årige 1. januar 2002, at der var flest, som udvandrede. 
For de vestlige indvandrere var der tale om 3 pct., mens der var hele 16 pct. af de 71-
årige ikke-vestlige indvandrere, der udvandrede. Tallene illustrerer tydeligt, at ud-
vandring spiller en større rolle blandt ældre ikke-vestlige indvandrere end vestlige. 
Tallene illustrerer dog også, at langt de fleste ældre ikke-vestlige indvandrere bliver 
boende i Danmark og også ender med at dø her. 
 

Mere information  Tallene stammer fra kapitel 7 i publikationen Indvandrere i Danmark 2012, som udkommer i 
dag. Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1181. 

Kilder og metoder  Kilden er Det Centrale Personregister (CPR). I opgørelsen over udvandringshyppigheder er ud-
vandrere defineret som personer, der var i Danmark ved begyndelsen af året, som udvandrede, 
og som ikke var i Danmark ved slutningen af året. Der er desuden korrigeret for forsinkede ind-
beretninger af udvandringer efter samme princip som i Danmarks Statistiks befolkningsfrem-
skrivning. Se evt. mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/757. 

Næste offentliggørelse  Indvandrere i Danmark 2013 udkommer i uge 48 i 2013. 

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