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Opholdsgrundlag afspejler sig i indkomstfordeling
Indvandrere har ofte lavere indkomst end personer med dansk oprindelse. Men
indkomsten blandt indvandrere varierer også efter deres opholdsgrundlag.
Halvdelen af alle 30-59-årige havde en ækvivaleret disponibel indkomst (familiens
indkomst efter skat korrigeret for familie-størrelse), der var større end 264.400 kr.
i 2016. Det samme gjorde sig gældende for 23 pct. af de indvandrere, der har et
EU/EØS opholdsgrundlag. At EU/EØS indvandrere har et indkomstniveau, der er
lidt lavere end befolkningen som helhed, skyldes blandt andet, at de oftere arbejder
i jobfunktioner med lavere løn. EU/EØS indvandrere er omfattet af EU-reglerne
om fri bevægelighed og kan derfor frit indvandre til Danmark, hvis de fx arbejder
eller studerer.
Indkomstspredning efter opholdsgrundlag. 30-59-årige. Ækvivaleret disponibel indkomst. 2016
12

Pct.
Asyl

10

Grænse for
20 pct.
med lavest
indkomst

Median

8
6
EU/EØS

Erhverv

4

Alle 30-59-årige
2
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
Tusinde kr.

Anm: Pct. for y-aksen angiver andelen af personer i et 10.000 kr. interval omkring beløbet på x-aksen.

81 pct. af flygtninge befandt sig i den femtedel med de laveste indkomster
Indvandrere, der er kommet til landet med asyl som opholdsgrund, har oftere en
lavere indkomst end befolkningen som helhed. Blandt alle 30-59-årige havde den
femtedel med den laveste indkomst, en indkomst der var lavere end 180.900 kr.
Det svarer til omkring 15.100 kr. om måneden efter skat for en enlig eller 22.600
kr. samlet for et par uden børn. Blandt indvandrere, der har asyl som opholdsgrundlag, var der dog 81 pct. af de 30-59-årige, der levede i familier med en ækvivaleret disponibel indkomst, der var lavere end 180.900 kr. Det betyder, at de var
markant overrepræsenteret blandt den femtedel med de laveste indkomster.
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Indvandrere med erhverv skal have opholds- og arbejdstilladelse
Indkomstfordelingen blandt indvandrere, der har erhverv som opholdsgrund, er
stort set identisk med indkomstfordelingen blandt EU/EØS-indvandrere. I denne
gruppe havde 26 pct. en indkomst, der var større end 260.400 kr. om året. Indvandrere, der har erhverv som opholdsgrundlag, er ikke EU/EØS-borgere og kan derfor ikke uden videre opholde sig i Danmark. De skal derimod have opholds- og
arbejdstilladelse, hvor fx beløbsordningen og positivlisten stiller krav til løn- og
uddannelsesniveau for indvandrere, der ikke er EU/EØS-borgere. En lav familieækvivaleret indkomst dækker for nogle arbejdstagende indvandrere over, at de
forsørger ægtefæller og børn, som er kommet med til Danmark.

Integrationsydelsen påvirker flygtningenes indkomst
Mange indvandrere, der havde asyl som opholdsgrundlag, havde et indkomstniveau, der svarer til omkring 10.000 kr. pr. måned for en enlig. Det afspejler gruppens overrepræsentation blandt modtagere af offentlige ydelser. I den sammenhæng skal man være opmærksom på, at de første otte måneder af 2016, har nye
indvandrere modtaget almindelig kontanthjælp. De sidste fire måneder af 2016
betød integrationsydelsen, at ydelsen næsten blev halveret for personer, der har
opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de otte foregående år.
Flygtninges indkomst stiger med opholdstiden
Det har især en betydning for indkomsten blandt flygtninge, hvor lang tid de har
opholdt sig i Danmark. Flygtninge, der kom til Danmark i 2000 og fortsat bor i
landet, havde i 2016 en højere indkomst end de flygtninge, som først kom til landet
i 2015. Blandt flygtninge, der var kommet til landet i 2000, er koncentrationen af
personer størst omkring 140.000 kr. i 2016. Det er 40.000 kr. højere end den tætteste koncentration af personer blandt flygtninge, der kom til Danmark i 2015. Det
afspejler dels, at en større andel af gruppen, der kom til landet i 2000, var i beskæftigelse i 2016, samt at nogle offentlige ydelser stiger med antallet af år, som man
har boet i Danmark. Endelig skal man være opmærksom på, at flygtninge
indvandrer i forbindelse med forskellige kriser i forskellige år. Indvandringsåret
afspejler derfor også flygtninge fra forskellige oprindelseslande, som fx kan have
forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.
Indkomstspredning for flygtninge efter år for indvandring. 30-59-årige. Ækvivaleret disponibel indkomst.
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Anm: Pct. for y-aksen angiver andelen af personer i et 10.000 kr. interval omkring beløbet på x-aksen.

Opholdstiden påvirker ikke indkomsten for udenlandsk arbejdskraft
Blandt indvandrere der har et erhverv- eller EU/EØS opholdsgrundlag, er der ikke
samme stærke sammenhæng mellem opholdstiden i Danmark og indkomstniveauet. Det skyldes nok primært, at disse indvandrere hovedsageligt opholder sig i
Danmark for at arbejde, og derfor har et relativt stabilt indkomstgrundlag, så længe
de opholder sig i Danmark.
Mere information: Tallene stammer fra publikationen Indvandrere i Danmark 2018, som udkommer i dag.
Kilder og metoder: Populationen omfatter alle personer, som er i familie med mindst en person, der både er
over 14 år ved årets udgang og har boet i Danmark hele året. Ved inddeling efter opholdsgrundlag indgår kun
personer, som er indvandret fra og med 1997.
Se mere på statistikdokumentationen, emnesiden og i Indvandrere i Danmark 2018.
Næste offentliggørelse: Indvandrere i Danmark 2019 udkommer uge 47 i 2019.
Henvendelse: Jens Bjerre, tlf. 39 17 36 77, jbe@dst.dk
Jarl Quitzau, tlf. 39 17 35 94, jaq@dst.dk

