
 

 

Ministeren 

 

 Side     1/2 

 

 

18. september 2018 

 

Analysekontoret 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2018 - 15481 

Akt-id 514507 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 22. august 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 908 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 908: 

 

Vil ministeren bede Danmarks Statistik lave en særkørsel for 

antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark opgjort efter den tyske defini-

tio  for perso er so  have de e  ” igratio s aggru d” (jf. Statistis hes 

Bu desa t’s defi itio  af »Migratio shi tergru d«, https://destatis.de/DE/ 

ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Glossar/ 

Migrationshintergrund.html 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af 

spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Danmarks Statistik, der har oplyst 

følgende: 

 

”De  tyske defi itio  af perso er ed igratio s aggru d i de ærer, at hvis 

personen selv eller en af forældrene har eller har haft udenlandsk statsborger-

skab, vil vedkommende blive opgjort som person med migrationsbaggrund. 

 

Danmarks Statistik kan opgøre personer efter det tidligste statsborgerskab, de har 

haft i CPR-registret. Blandt personer, som er født i udlandet, og som er indvandret 

før 1986, er der tilfælde, hvor der ikke er oplysning om statsborgerskab ved ind-

vandringen. Det betyder, at der kan være personer, der har haft udenlandsk 

statsborgerskab, som ikke vil indgå i denne opgørelse. 

 

Danmarks Statistik kan derfor ikke opgøre befolkningen præcis på samme måde 

som i Tysklands opgørelse af personer med migrationsbaggrund. Vi har derfor 

valgt at opgøre befolkningen pr. 1. januar 2018 efter, om personerne selv eller en 

af deres forældre har eller har haft udenlandsk statsborgerskab, fordelt efter her-

komst. 
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Tabel 1. Befolkningen pr. 1. januar 2018 efter statsborgerskabsstatus og herkomst 

 Herkomst 

 
Har personen eller en af personens forældre uden-
landsk statsborgerskab eller har haft 

Person 
 med dansk 
oprindelse 

Ind- 
vandrer 

Efter- 
kommer 

I alt 

Mindst en af parterne har eller har haft udenlandsk 
statsborgerskab 

200.479 558.608 170.579 929.666 

Kun dansk statsborgerskab 4.810.314 33.070 8.140 4.851.524 
I alt 5.010.793 591.678 178.719 5.781.190 

Kilde: Danmarks Statistik.” 

 

Det fremgår af Danmark Statistiks opgørelse, at der pr. 1. januar 2018 var 929.666 

personer, hvor personen selv eller en af personens forældre har eller har haft 

udenlandsk statsborgerskab.  
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