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RESUME 
 
Kun 1 ud af 10 efterkommere fra islamiske lande bliver dansk gift 
Rapporten, der er udarbejdet for tænketanken Unitos, dokumenterer, at færre immigranter i anden generation 
bliver gift med en etnisk dansker, set i forhold til immigranter i første generation.  
 
Mens den offentlige integrationsdebat ofte har dækket udviklingen inden for systemintegrationen (fx uddannelse og 
erhverv), har den sociale integration været mere forsømt som tema. Ægteskaber mellem personer med dansk 
baggrund og personer med indvandrerbaggrund kan ses som en indikator på, hvordan det går med den sociale 
integration.  
 
På baggrund af en gennemgang af Danmarks Statistiks tal for de ti største immigrantnationer fra regionen Vest- og 
Centralasien samt Afrika, kan Unitos dokumentere, at kun 11,6 procent har valgt en dansk ægtefælle.  
 
Kortlægningen viser, at udviklingen går tilbage fra første til anden generation. Mens 12,3 procent af de indvandrere, 
som blev gift i perioden 1999-2018, indgik ægteskab med personer med dansk baggrund, er det kun 9,9 procent af 
efterkommerne, der har giftet sig med en dansker.  
 
Rapporten viser desuden, at 60 procent af indvandrere og efterkommere bliver gift med immigranter, der stammer fra 
deres eget eller deres forældres oprindelsesland, mens knap hver femte - 18,1 procent - indgår ægteskab med 
personer, som på vielsestidspunktet aldrig har haft bopæl i Danmark.  
 
Rapporten afslører også, at der er store forskelle i ægteskabsmønstre oprindelseslandene imellem, hvor eksempelvis 
25,6 procent af de iranske immigranter har giftet sig med en dansker, mens det for somalieres vedkommende er 4,4. 
 
Undersøgelsen er baseret på 43.744 immigranter, der er blevet viet i perioden 1999-2018. 
 
 
 
Kontaktoplysninger: 
 
Ulla Nørtoft Thomsen 
Lektor, cand.mag. 
Email: ullanoertoftthomsen@gmail.com 
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INDLEDNING 
Denne rapport kortlægger ægteskabsmønstrene i de ti største immigrantnationer fra den islamisk dominerede region 
Vest- og Centralasien samt Afrika. De oprindelseslande, der indgår i regionen, er Tyrkiet, Syrien, Irak, Pakistan, 
Libanon, Iran, Somalia, Afghanistan, Marokko og Eritrea.  
 
Termen immigrant anvendes som en samlebetegnelse for indvandrere og efterkommere. Termen immigrantnation 
refererer til en gruppe af immigranter, der deler oprindelsesland. Der ses tilbage på ægteskabsmønstre fra 1999 til 
2018, altså en 20-årig periode.   
 

- Endogame ægteskabsmønstre. Opgørelsen viser for det første, hvor stor en andel af de viede immigranter, 
der har giftet sig med en immigrant fra deres eget oprindelsesland. Denne opgørelse kan belyse graden af 
endogami, dvs. indgåelse af ægteskaber inden for gruppen, i de forskellige immigrantnationer.  
 

- Koloniale ægteskabsmønstre. For det andet viser opgørelsen, hvor mange af de viede immigranter, der har 
giftet sig med en person med bopæl i udlandet frem til vielsestidspunktet. Denne opgørelse kan – sammen 
med tal vedr. familiesammenføring - belyse hvad man kan kalde koloniale ægteskabsmønstre, hvor 
etablerede immigranter via deres ægteskab baner vejen for yderligere immigration fra udlandet/hjemlandet1.  
 

- Melting pots. For det tredje kortlægges mønstret for øvrige ægteskaber, dvs. ægteskaber på tværs af 
forskellige immigrantnationer i det nye land. Dette mønster kan vise, hvorvidt og efter hvilke kriterier 
immigranterne etablerer nye transnationale sociale enheder. Herom anvendes det amerikanske udtryk 
melting pot.  
 

- Absorption i værtsnationen. For det fjerde undersøges hvor stor en andel af de viede, der vælger en 
ægtefælle af dansk oprindelse. Dette mønster kan vise, hvor stor en andel, der i forhold til den danske 
værtsnation realiserer hvad man traditionelt har opfattet som den højeste grad af social integration.  

 
 
 
Alle rapportens beregninger er baseret på tal fra Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4). Graferne er enten 
udarbejdet via Statistikbanken.dk eller i Excel baseret på de anførte tal fra Danmarks Statistik. 
 
  

                                                                 
1 Danmarks Statistik anvender betegnelsen ”Uoplyst land”, når ægtefællens oprindelsesland er ukendt, fordi ægtefællen på vielsestidspunktet 
endnu ikke har haft bopæl og CPR-registrering i Danmark. Andre steder oversætter Danmarks Statistik ”Uoplyst land” til ”Bopæl i udlandet på 
vielsestidspunktet”, jf. fx https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/uui/spm/289/svar/1551594/2007516/index.htm. En stor del af disse ægtefæller 
immigrerer senere til Danmark (https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=9702&sid=vielser). 
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OM REGIONEN VEST- OG CENTRALASIEN SAMT AFRIKA 
De ti lande, som er grupperet i regionen Vest- og Centralasien samt Afrika strækker sig geografisk fra Marokko til 
Pakistan2. Religiøst er landene i regionen islamisk dominerede, og etnisk er regionen bla. præget af arabiske, tyrkiske 
og persiske folkeslag. De tre afrikanske lande er alle medlemmer af Den Arabiske Liga. For Eritreas vedommende 
bekender ca. halvdelen sig til islam, mens det for de øvrige lande gælder et markant flertal. Alle landene undtagen 
Eritrea er medlemmer af Organization of Islamic Cooperation (OIC).  
 
Pr. 1. januar 2019 havde 172.042 indvandrere og 99.907 efterkommere fra de ti lande i regionen bopæl i Danmark, 
dvs. i alt 271.949 personer (Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (FOLK2)). 
 
Sammen med pionerende gæstearbejde frem til indvandrerstoppet i 1973 har asyl i høj grad fungeret som 
opholdsgrundlag for regionens immigranter. 49.382 personer fra de ti lande i Vest- og Centralasien samt Afrika har 
fået ophold via asyl i perioden 1997-2017 (Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VAN8A)).  
 
Et andet hyppigt opholdsgrundlag er familiesammenføring. Via familiesammenføring er 53.357 immigranter fra 
regionen blevet hentet fra hjemlandene til de etablerede kolonier i Danmark i perioden 1997-2017 (ibid).  
 
 

Opholdstilladelser i alt til immigranter fra de ti lande fra Vest- og Centralasien samt Afrika 1997-2017 
  Asyl Familie-

sammenføring 
Uddannelse, 
erhverv mv. 

Opholdstilladelser 
i alt 

Tyrkiet 84 9.493 5.297 14.874 
Syrien 18.690 13.237 671 32.598 
Irak 9.216 8.582 537 18.335 
Libanon 124 1.234 319 1.677 
Pakistan 135 3.186 6.890 10.211 
Iran 4.893 2.668 3.775 11.336 
Marokko 36 1.879 599 2.514 
Somalia 4.914 6.129 155 11.198 
Afghanistan 7.404 5.501 371 13.276 
Eritrea 3.886 1.448 80 5.414 
I alt 49.382 53.357 18.694 121.433 
 40,7% 43,9 % 15,4 % 100 % 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VAN8A) 

 
  

                                                                 
2 Pakistan regnes fra det britiske imperiums tid til Sydasien. I denne sammenhæng regnes Pakistan imidlertid til Vest- og Centralasien. 
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DET SAMLEDE ANTAL VIEDE, DER INDGÅR I OPGØRELSEN 
Opgørelsen tager udgangspunkt i de 43.744 immigranter fra de ti oprindelseslande, der har indgået ægteskab i 
perioden 1999-2018.  
 
 

Immigranter, der indgår ægteskab 1999-2018 i alt 
Oprindelses-
land 

Mandlige 
indvandrere 

Kvindelige 
indvandrere 

Mandlige 
efterkommere 

Kvindelige 
efterkommere 

I alt 

Tyrkiet 4.694 3.177 3.361 4.148 15.380 
Syrien 1.383 1.059 37 69 2.548 
Irak 2.570 2.117 38 99 4.824 
Pakistan 1.916 1.310 1.222 1.360 5.808 
Libanon 1.560 1.222 217 423 3.422 
Iran 2.427 1.896 64 107 4.494 
Somalia 1.100 1.192 9 16 2.318 
Afghanistan 1.029 933 10 10 1.982 
Marokko 943 790 390 531 2.654 
Eritrea 191 122 1 0 314 
I alt 17.813 13.818 5.349 6.764 43.744 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 

HØJ GRAD AF ENDOGAMI INDEN FOR IMMIGRANTNATIONERNE 
Hvis man ser på ægteskab som en indikator for social integration, er de islamiske immigrantnationer fra Vest- og 
Centralasien samt Afrika i høj grad forblevet socialt integreret i deres egne nationer. Samlet set gifter 59,6 procent sig 
med en immigrant fra deres eget oprindelsesland i løbet af den tyve-årige periode fra 1999 til 2018.  
 
Ca. tre ud af fem af de viede fra regionen har altså giftet sig med en immigrant, som stammer fra samme hjemland 
som dem selv og har haft bopæl i Danmark i kortere eller længere tid. 
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Ældre og etablerede immigrantnationer er ikke mindre endogame end de øvrige. Tyrkerne og pakistanerne hører 
tvært imod til blandt de mest endogame immigrantnationer. 70,1 procent af de tyrkiske immigranter gifter sig med en 
immigrant fra eget oprindelsesland. Det samme gør 64,3 procent af de pakistanske immigranter. 
 

Immigranter, der indgår ægteskab med immigranter fra eget oprindelsesland i perioden 1999-2018  
Oprindelses-
land 

Mandlige 
indvandrere 

Kvindelige  
indvandrere 

Mandlige  
efterkommere 

Kvindelige 
efterkommere 

I alt 

Tyrkiet  2.746 58,5 % 2.299 72,4 % 2.647 78,8 % 3.094 74,6 % 10.786 70,1 % 
Syrien 701 50,7 % 689 65,1 % 3 8,1 % 15 21,7 % 1.408 55,3 % 
Irak 1.308 50,9 % 1.282 60,6 % 10 26,3 % 36 36,4 % 2.636 54,6 % 
Pakistan 1.067 55,7 % 1.030 78,6 % 801 65,5 % 838 61,6 % 3.736 64,3 % 
Libanon 639 41,1 % 584 47,8 % 75 34,6 % 130 30,7 % 1.428 41,7 % 
Iran 970 40,0 % 958 50,5 % 11 17,2 % 23 21,5 % 1.962 43,7 % 
Somalia 761 69,2 % 759 63,7 % 4 44,4 % 6 37,5 % 1.530 66,0 % 
Afghanistan 583 56,7 % 583 62,5 % 3 30,0 % 3 30,0 % 1.172 59,1 % 
Marokko 432 45,8 % 352 44,6 % 233 59,7 % 313 58,9 % 1.330 50,1 % 
Eritrea 38 19,9 % 38 31,1 % 0 0,0 % 0 - 76 24,2 % 
I alt 9.245 51,9 % 8.574 62,0 % 3.787 70,8 % 4.458 65,9 % 26.064 59,6 % 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 

KOLONIALE ÆGTESKABSMØNSTRE MELLEM UDLAND/HJEMLAND OG IMMIGRANTER 
22,1 procent af de mandlige og 18,5 procent af de kvindelige indvandrere fra de ti lande i regionen har indgået 
ægteskab med en person, hvis oprindelsesland er anført som uoplyst, fordi vedkommende har været bosat i udlandet 
frem til vielsestidspunktet. Der vil ofte være tale om et endogamt ægteskab med en person fra oprindelseslandet, 
men det kan også dreje sig om andre lande. Det drejer sig om knapt hvert femte ægteskab (18,1 procent).  
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De mandlige efterkommere er langt mindre tilbøjelige end de mandlige indvandrere til at gifte sig med personer, der 
er bosat i udlandet frem til vielsestidspunktet (22,1 procent af indvandrerne mod 6,6 procent af efterkommerne). For 
kvindernes vedkommende er der ikke den store forskel mellem indvandrere og efterkommere (hhv. 18,5 procent og 
16,2 procent). 
 
Blandt de store tyrkiske, pakistanske og libanesiske efterkommergrupper er det hhv. 14,3 procent, 22,6 procent og 
29,6 procent af kvinderne, der har finder deres ægtefælle i udlandet i løbet af den undersøgte periode.  
 
 

Immigranter, der indgår ægteskab med personer bosat i udlandet frem til vielsestidspunktet 1999-2018 
Oprindelses
-land 

Mandlige 
indvandrere 

Kvindelige  
indvandrere 

Mandlige  
Efterkommere 

Kvindelige 
efterkommere 

I alt 

Tyrkiet 743 15,8 % 546 17,2 % 177 5,3 % 595 14,3 % 2.061 13,4 % 
Syrien 472 34,1 % 170 16,1 % 3 8,1 % 8 11,6 % 653 25,6 % 
Irak 509 19,8 % 367 17,3 % 4 10,5 % 14 14,1 % 894 18,5 % 
Pakistan 546 28,5 % 179 13,7 % 123 10,1 % 308 22,6 % 1.156 19,9 % 
Libanon 315 20,2 % 318 26,0 % 26 12,0 % 125 29,6 % 784 22,9 % 
Iran 513 21,1 % 244 12,9 % 2 3,1 % 2 1,9 % 761 16,9 % 
Somalia 261 23,7 % 331 27,8 % 2 22,2 % 2 12,5 % 596 25,7 % 
Afghanistan 248 24,1 % 236 25,3 % 2 20,0 % 3 30,0 % 489 24,7 % 
Marokko 182 19,3 % 103 13,0 % 16 4,1 % 39 7,3 % 340 12,8 % 
Eritrea 143 74,9 % 59 48,4 % 0 0,0 % 0  0,0 % 202 64,3 % 
I alt 3.932 22,1 % 2.553 18,5 % 355 6,6 % 1.096 16,2 % 7.936 18,1 % 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 

BEGYNDENDE ETABLERING AF ISLAMISK MELTING POT 
10,8 procent af regionens indvandrere og 10,1 procent af regionens efterkommere gifter sig med immigranter fra 
øvrige lande, dvs. personer med andre oprindelseslande end Danmark og deres eget hjemland.  
 
For nogle efterkommergrupper er det ca. en fjerdedel af såvel mænd som kvinder, der gifter sig med personer fra 
andre immigrantnationer. Særligt de arabiske efterkommere bevæger sig på tværs af hjemlandenes nationale skel. De 
syriske efterkommere er ud fra det foreliggende meget tilbøjelige til at gifte sig uden for deres egen nation. 
 
For Tyrkiet og Pakistans vedkommende er det ikke nogen stor andel, der gifter sig uden for immigrantnationen, men 
ser man på det konkrete antal, kaster disse to lande flere efterkommere i smeltediglen end nogen andre 
immigrantnationer.   
 
I alt 10,6 procent af de ægteskaber, som immigranterne fra Vest- og Centralasien samt Afrika indgår i perioden, indgås 
med immigranter fra øvrige lande. 
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Immigranter, der indgår ægteskab med immigranter fra øvrige lande 1999-2018 
Oprindelses-
land 

Mandlige 
indvandrere 

Kvindelige 
indvandrere 

Mandlige 
efterkommere 

Kvindelige 
efterkommere 

I alt 

Tyrkiet 290 6,2 % 119 3,7 % 237 7,1 % 238  5,7 % 884 5,7 % 
Syrien 147 10,6 % 164 15,5 % 24 64,9 % 38 55,1 % 373 14,6 % 
Irak 464 18,1 % 257 12,1 % 14 36,8 % 24 24,2 % 759 15,7 % 
Pakistan 184 9,6 % 55 4,2 % 168 13,7 % 84 6,2 % 491 8,5 % 
Libanon 357 22,9 % 229 18,7 % 66 30,4 % 116 27,4 % 768 22,4 % 
Iran 383 15,8 % 197 10,4 % 16 25,0 % 26 24,3 % 622 13,8 % 
Somalia 46 4,2 % 40 3,4 %  2 22,2 % 2 11,8 % 90 3,9 % 
Afghanistan 129 12,5 %  66 7,0 % 4 40,0 % 3 33,3 % 202 10,2 % 
Marokko 79 8,4 % 204 25,8 % 61 15,6 % 99 18,6 % 443 16,7 % 
Eritrea 5 2,6 % 16 13,1 % 0 0,0 % 0 - 21 6,7 % 
I alt 2.084 11,7 % 1.347 9,7 % 592 11,1 % 630 9,3 % 4653 10,6 % 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 
 
Der kan altså iagtttages en begyndende melting pot-effekt, hvor nationale identifikationer suppleres op med 
transnationale sociale enheder. Der er tale om en social integrationsproces, men den har ikke retning ind i den 
oprindelige befolkning. Når regionens immigranter krydser nationale grænser i deres ægteskaber, forbliver de i høj 
grad inden for den islamisk dominerede region.  
 
 

Ægtefæller fra øvrige oprindelseslande 1999-2018 
 Mandlige immigranters øvrige ægtefæller Kvindelige immigranters øvrige ægtefæller 
Tyrkiet Efterkommernes øvrige ægtefæller: 

Iran (24), Irak (23), Marokko (20), Tyskland (19), Jugoslavien 
(18), Libanon (17), Bosnien-Hercegovina (15), Pakistan (11), 
Makedonien (8), Norge (8), Sverige (8), Polen (7), Syrien (7), 
Nederlandene (6), Filippinerne (5), Belgien (3), Afghanistan 
(3), Thailand (3), Vietnam (3), Frankrig (2), Jugoslavien, Forb. 
(2), Libyen (2), Bulgarien (1), Irland (1), Kroatien (1), Litauen 
(1), Rumænien (1), Serbien og Montenegro (1), 
Sovjetunionen (1), Spanien (1), Storbritanien (1), Ukraine (1), 
Østrig (1), Algeriet (1), Egypten (1), Canada (1), Argentina (1), 
Indien (1), Jordan (1), Kasakhstan (1), Kina (1), Australien (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Irak (45), Libanon (27), Pakistan (19), Tyskland (17), Bosnien-
Hercegovina (16), Jugoslavien (15), Iran (15), Bulgarien (10), 
Marokko (8), Afghanistan (5), Syrien (4), Makedonien (4), 
Somalia (3), Egypten (3), Kosovo (3), Algeriet (3), Sverige (3), 
Østrig (3), Indien (2), Storbritanien (2), Uoplyst (2), Jordan (2), 
Statsløs (2), Chile (2), Polen (2), Montenegro (2), Grækenland 
(2), USA (1), Asien uoplyst (1), Kuwait (1), Nigeria (1), Libyen 
(1), Ghana (1), Spanien (1), Sovjetunionen (1), Serbien og 
Montenegro (1), Rumænien (1), Norge (1), Nederlandene (1), 
Luxemborg (1), Letland (1), Frankrig (1), Finland (1), Cypern 
(1). 
 

Syrien Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Libanon (11), Irak (6), Pakistan (2), Jordan (1), Egypten (1), 
Algeriet (1), Tyrkiet (1), Storbritanien (1) 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Libanon (12), Tyrkiet (8),  Jordan (3), Irak (2), Pakistan (2), 
Marokko (2), Egypten (2), Tyskland (2), Saudiarabien (1), 
Statsløs (1), Afghanistan (1), Somalia (1), Frankrig (1). 
 

Irak Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Tyrkiet (4), Libanon (3), Iran (2), Pakistan (1), Peru (1), Østrig 
(1), Tyskland (1), Sverige (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Tyrkiet (6), Libanon (4), Iran (4), Syrien (2), Marokko (2), 
Kenya (2), Bulgarien (2), Afghanistan (1), Jugoslavien (1). 

Pakistan Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Storbritanien (18), Tyrkiet (17), Norge (15), Marokko (14), 
Indien (10), Libanon (10), Irak (8), Frankrig (7), Afghanistan 
(6), Sverige (6), Iran (6), Syrien (5), Jugoslavien (5), Yemen 
(4), Forenede Arabiske Emirater (3), Tyskland (3), 
Nederlandene (3), Saudi-Arabien (2), Vietnam (2), Kenya (2), 
USA (2), Makedonien (2), Mellemøsten uoplyst (1), 
Bangladesh (1), Kuwait (1), Israel (1), Uruguay (1), Chile (1), 
Uganda (1), Ghana (1), Egypten (1), Algeriet (1), Ukraine (1), 
Rumænien (1), Polen (1), Letland (1), Island (1), Grækenland 
(1), Finland (1), Bosnien-Hercegonina (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Tyrkiet (11), Afghanistan (10), Indien (10), Iran (9), Marokko 
(8), Irak (8), Storbritanien (4), Libanon (3), Syrien (2), 
Jugoslavien (2), Kuwait (1), Kina (1), Jordan (1), Uruguay (1),  
Sydafrika (1), Somalia (1), Libyen (1), Algeriet (1), Tyskland (1), 
Sverige (1), Spanien (1),  Polen (1), Norge (1), Island (1), Irland 
(1), Finland (1), Cypern (1). 
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Libanon Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Irak (11), Tyrkiet (10), Marokko (7), Syrien (6), Polen (4), 
Jordan (3), Sverige (3), Tyskland (3),Iran (2), Pakistan (2), 
Mellemøsten uoplyst (2), Statsløs (1), Indien (1), Forenede 
Arabiske Emirater (1), Afghanistan (1), Uganda (1), Kenya (1), 
Algeriet (1), Slovakiet (1), Serbien (1), Rumænien (1), Norge 
(1), Jugoslavien (1), Bulgarien (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Syrien (26), Irak (19), Tyrkiet (15), Jordan (10), Statsløs (6), 
Egypten (5), Pakistan (4), Iran (4), Marokko (4), Libyen (3), 
Tunesien (3), Israel (2), Mellemøsten uoplyst (2), Afghanistran 
(2), Asien uoplyst (1), Yemen (1), Qatar (1), Kuwait (1), Afrika 
uoplyst (1), Somalia (1), Algeriet (1), Tyskland (1), Sverige (1), 
Storbritanien (1), Portugal (1). 
 

Iran Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Pakistan (3), Libanon (2), Marokko (2), Tyrkiet (2), Jordan (1), 
Irak (1), Armenien (1), Tunesien (1), Somalia (1), Rumænien 
(1), Norge (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Tyrkiet (12), Irak (2), Afghanistan (2), Marokko (2), Peru (1), 
Syrien (1), Libanon (1), Kuwait (1), Uoplyst (1), Jordan (1), USA 
(1), Polen (1). 
 

Somalia Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Etiopien (7), Syrien (4), Djibouti (3), Sverige (3), Tyrkiet (3), 
Marokko (3), Kenya (3), Yemen (2), Sri Lanka (2), Libanon (2), 
Saudiarabien (1), Pakistan (1), Iran (1), Irak (1), Chile (1), 
Uganda (1), Zambia (1), Ukraine (1), Portugal (1), Polen (1), 
Norge (1), Grækenland (1), Frankrig (1), Finland (1). 
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Marokko (1), Yemen (1). 
 

Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Etiopien (12), Yemen (3), Marokko (3), Uoplyst (2), USA (2), 
Djibouti (2), Tyskland (2), Elfensbenskysten (1), Djibouti (1), 
Afrika uoplyst (1), Sri Lanka (1), Pakistan (1), Jamaica (1), 
Sudan (1), Nigeria (1), Kenya (1), Guinea (1), Rumænien (1), 
Letland (1), Italien (1), Bosnien-Hercegovina (1).  
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Iran (1), Djibouti (1). 
 

Afghanistan Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Pakistan (23), Iran (13), Irak (12), Tyrkiet (9), Filippinerne (6), 
Ukraine (6), Rusland (5), Polen (5), Tyskland (4), Syrien (4), 
Litauen (4), Letland (4), Uoplyst (3), Bosnien-Herzegovina (3), 
USA (2), Hviderusland (2), Kasakhstan (2), Irland (2), Jordan 
(2), Algeriet (2), Nederlandene (2), Sverige (2), Kina (1), 
Turkmenisatn (1), Myanmar (1), Malaysia (1), Moldova (1), 
Libanon (1), Mexico (1),  Canada (1), Marokko (1), 
Sovjetunionen (1), Estland (1), Bulgarien (1) 
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Pakistan (2), Libanon (2), Marokko (1). 
 

Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Iran (24), Pakistan (14), Tyrkiet (7), Uoplyst (4), Marokko (4), 
Indien (3), Irak (2), Libanon (1), Chile (1), Kenya (1), Egypten 
(1), Sverige (1), Italien (1), Cypern (1), Bosnien-Herzegovina 
(1).  
 
 
 
 
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Iran (1), Rumænien (1), Belgien (1). 
 

Marokko Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Pakistan (7), Tyrkiet (6), Syrien (6), Libanon (5), Norge (5), 
Irak (3), Afghanistan (2), Jordan (2), Iran (2), Sverige (2), 
Storbritanien (2), Nederlandene (2), Polen (2), Algeriet (2), 
Singapore (1), Yemen (1), Malaysia (1), Brasilien (1), Tunesien 
(1), Cap Verde (1), Egypten (1), Burundi (1), Jugoslavien (1), 
Tyskland (1), Rumænien (1), Frankrig (1), Bosnien-
Hercegovina (1). 
 

Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Tyrkiet (18), Pakistan (17), Irak (11), Libanon (10), Algeriet (7), 
Iran (3), Egypten (3), Jugoslavien (3), Jordan (2), Polen (2), 
Syrien (2), Somalia (2), Tunesien (2), Togo (1), Vietnam (1), 
Thailand (1), Indien (1), Afghanistan (1), Bolivia (1), Tanzania 
(1), Uganda (1), Mauretanien (1), Etiopien (1), Tyskland (1), 
Tjekkoslovakiet (1), Sverige (1), Storbritanien (1), Spanien (1), 
Nederlandene (1), Bosnien-Hercegovina (1).   
 

Eritrea Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Etiopien (4), Sudan (1). 
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller 
Ingen  

Indvandrernes øvrige ægtefæller: 
Etiopien (12), Irak (1), Uganda (1), Tyskland (1), Sverige (1). 
 
Efterkommernes øvrige ægtefæller: 
Ingen  
 

Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 

FÅ ABSORBERES IND I VÆRTSNATIONEN 
Den sociale integration med danskerne står ganske svagt for regionen, hvis den måles på antal ægteskaber. Ældre og 
større immigrantnationer som tyrkerne og pakistanere er ikke blevet mere tilbøjelige til at gifte sig dansk i løbet af den 
undersøgte periode. For mandlige pakistanske indvandrere, kvindelige pakistanske indvandrere og kvindelige tyrkiske 
indvandrere ligger andelen af danske ægteskaber stabilt på et lavt niveau i hele perioden (hhv. 6,2 procent, 3,7 
procent og 6,7 procent. For de mandlige tyrkiske indvandrere er tendensen sågar nedadgående. 
 
Der er forskel på mænd og kvinder, når det kommer til valg af ægtefælle uden for den islamiske region. 14,3 procent 
af de mandlige indvandrere, der har giftet sig i perioden, har giftet sig med en dansker. Kun 9,7 procent af kvinderne 
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har gjort det samme. Kønsforskellene er forventelige ud fra islamisk ægteskabslovgivning, der tillader manden, men 
ikke kvinden, at gifte sig uden for trosfællesskabet.  
 
Efterkommerne fra regionen er samlet set mindre tilbøjelige til at gifte sig med danskere end indvandrerne er. For de 
mandlige efterkommeres vedkommende gifter 11,5 procent sig med danskere. For kvindernes vedkommende er det 
8,6 procent. Hvis man måler regionens sociale integration med den danske værtsnation på antallet af danske 
ægteskaber, er det altså gået tilbage fra indvandrerne til efterkommerne. 
 
Samlet set 12,3 procent af regionens indvandrerne har indgået ægteskab med en dansker, mens det samme kun er 
tilfældet for 9,9 procent af de efterkommere, som har giftet sig i perioden.  
 
 

 
 
 
Det er særligt den store tyrkiske gruppe, der præger statistikken for efterkommerne, men også den marokkanske 
efterkommergruppe  gifter sig sjældnere med danskere end marokkanske indvandrere gør. For pakistanerne og 
libaneserne går udviklingen mod en smule mere dansk integration for efterkommernes vedkommende, men 
udviklingen sker ud fra et meget lavt udgangspunkt for indvandrerens vedkommende. Syrerne, afghanerne, 
somalierne og eritreiske efterkommere udgør meget små grupper, hvis ægteskabsmønster det er for tidligt at sige 
noget om.  
 
Flest danske ægteskaber indgår irakerne og især iranerne. Over halvdelen af  de iranske efterkommere – mænd som 
kvinder – gifter sig ind i den danske nation, hvilket tegner et markant brud i forhold til mønstret i regionen. Hvis 
ægteskaber tages som en indikator for social integration, kan der særligt blandt iranerne identificeres en 
integrationsbane, der styrer mod social integration i værtsnationen.  
 
Samlet set gifter 11,6 procent af de viede immigranter fra Vest- og Centralasien samt Afrika sig med danskere. Det 
drejer sig om 3.167 mænd og 1.923 kvinder i den tyveårige periode. 88,4 procent af de viede har altså giftet sig med 
personer af udenlandsk oprindelse, oftest fra eget hjemland.  
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Ægteskabsmønstret for de ti største immigrantnationer 
fra regionen Vest- og Centralasien samt Afrika: 

Vielser blandt indvandrere og efterkommere 1999-2018

Indvandrere Efterkommere
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Nogle af de 5.090 danske ægtefæller vil være børn af efterkommere (tredje generation), hvoraf der pr. 1. januar 2019 
findes 1.157, som er 20 år og opefter3. En del vil være danske konvertitter. Forskere estimerer, at der er ca. 5000 
danskere, der er konverteret til islam4.  
 
  

Immigranter, der indgår ægteskab med danskere i perioden 1999-2018 
Oprindelses-
land 

Mandlige 
indvandrere 

Kvindelige  
indvandrere 

Mandlige  
Efterkommere 

Kvindelige 
efterkommere 

I alt 

Tyrkiet 915 19,5 % 213 6,7 % 300  8,9 % 221 5,3 % 1.649 10,7 % 
Syrien 63 4,6 % 36 3,4 % 7 18,9 % 8 11,6 % 114 4,5 % 
Irak 289 11,2 % 211 10,0 % 10  26,3 % 25  25,3 % 535 11,1 % 
Pakistan 119 6,2 % 46 3,5 % 130  10,6 % 130  9,6 % 425 7,3 % 
Libanon 249 16,0 % 91 7,4 % 50 23,0 % 52 12,3 % 442 12,9 % 
Iran 561 23,1 % 497  26,2 % 35  54,7 % 56 52,3 % 1149 25,6 % 
Somalia 32 2,9 % 62  5,2 % 1  11,1 % 6 37,5 % 101 4,4 % 
Afghanistan 69 6,7 % 48 5,1 % 1 10 % 1 10 % 119 6,0 % 
Marokko 250 26,5 % 131 16,6 % 80 20,5 % 80 15,1 % 541 20,4 % 
Eritrea 5 2,6 % 9 7,3 % 1 100 % 0 - 15 4,8 % 
I alt 2.552 14,3 % 1.344 9,7 % 615 11,5 % 579 8,6 % 5.090 11,6 % 
Beregninger baseret på Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (VIE4) 

 
 
 

                                                                 
3 Danmarks Statistik: Statistikbanken.dk (EB2). 
4 https://www.dr.dk/nyheder/indland/den-danske-konvertit-er-en-ung-soegende-kvinde 
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