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Landegrupperingen ”vestlig/ikke-
vestlige lande”

• Danmarks Statistik har anvendt landegrupperingen 
vestlige/ikke-vestlige lande siden 2002.

• Vestlige lande 
• EU/EØS-lande plus USA, Canada, Australien og New Zealand

• Grupperingen til immigrationsstatistik

• Grupperingen fremgår bl.a. også af lovgivning om 
almene boliger og anvendes også som en del af den 
kommunale udligningsordning
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Stigende interesse for landegrupperingen 
vestlige/ikke-vestlige lande

• De hyppigste spørgsmål er: 

• Hvor stammer grupperingen fra?

• Hvilke kriterier ligger til grund for grupperingen 
vestlige/ikke-vestlige lande?

• Giver grupperingen mening i et moderne 
immigrationsperspektiv?

• Betegnelsen ”vestlige/ikke-vestlige lande” kan 
opfattes som en stigmatiserende opdeling i ”dem 
og os”.  
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Danmarks Statistik nedsatte  
arbejdsgruppe i 2018 

Arbejdsgruppens opgave:

� Drøfte om landegrupperingen vestlige/ikke-vestlige lande fortsat er 
anvendelig til statistiske og analytiske formål

� Drøfte mulige alternative til den vestlige/ikke-vestlige 
landegruppering
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Undersøgte grupperinger 

• Vestlige lande 
• EU/EØS-lande plus USA, Canada, Australien og New Zealand

• EU/EØS lande 
• Vestlige/Ikke-vestlige lande minus USA, Canada, Australien og New Zealand

• Europæiske lande 
• EU/EØS-lande + Øst europæiske ikke EU-lande (Eksempelvis Rusland, Bosnien 

og Tyrkiet)

• OECD-lande
• Inklusiv Japan, Chile etc. 
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Forudsætninger for gruppering

� Binær opdeling af verdens lande (forenkling)

� Anvendes til statistiske og analytiske formål
- Grupperingen skal bruges til beskrive årsag til indvandring, bidrag til samfundsøkonomien 

og sociale vilkår mv.

� Størst mulig forskel mellem landegrupperne og mindst mulig intern 
variation på målte parametre
- Beskæftigelse

- Uddannelse

- Opholdsgrundlag

- Ect.
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Vurdering af ”vestlige/ikke-vestlige” lande

� Grupperingen er anvendelig

� Lille spredning på målte parametre internt i den vestlige gruppe 
(Beskæftigelse, opholdsgrundlag, uddannelse mv.)

� Stor forskel mellem gruppen af borgere fra vestlige og ikke-
vestlige lande – Eksempelvis flygtninge

� Grupperingen er i praksis (næsten) en videreførelse af FN-
definitionen ”mere og mindre udviklede lande”

� Ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt er det navngivningen, der 
er udfordret, og ikke grupperingens analytiske anvendelighed. 
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Vurdering af ”EU-EØS/Lande udenfor EU-EØS”

� Grupperingen er anvendelig

� EU-EØS grupperingen er en homogen landegruppe vurderet 
på de målte karakteristika

� Tydelige forskelle mellem EU/EØS-grupperingen og 
gruppen af øvrige lande. 

� Hænger sammen med EU-rettigheder
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Vurdering af grupperingerne ”OECD/lande udenfor 
OECD” og ”Europa/lande udenfor Europa” 

� Grupperingerne er ikke anvendelige

� Uensartede grupper, der ikke giver statistisk/analytisk værdi ved 
beskrivelse af indvandringen til Danmark

� Indvandrerne varierer bredt med hensyn til hvilket 
opholdsgrundlag, som de har for at opholde sig lovligt i Danmark  

� ”OECD” omfatter eksempelvis ikke Rumænien (EU-land) men en 
række sydøstasiatiske lande

� ”Europa” omfatter Balkanlandene og Tyrkiet
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Danmarks Statistiks konklusioner

� Ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt kan der være en række 
positive aspekter forbundet med at anvende landegrupperingen ”EU-
EØS/lande 

� Der er formidlingsmæssige udfordringer forbundet med grupperingen 
”vestlige/ikke-vestlige lande” – men grupperingen er statistisk og 
analytisk anvendelig. 

� Grupperingen vestlige/ikke-vestlige lande er indskrevet flere steder i 
gældende lovgivning.
� Lov om almene boliger

� Udligningsordningen 
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Fremadrettet

� Landegrupperingen ”vestlige/ikke-vestlige lande” vedligeholdes og 
opdateres i statistikbanken

� Landegrupperingen ”EU-EØS/lande udenfor EU-EØS” oprettes som 
en ny mulighed, der kan bruges i analytiske og statistiske 
sammenhænge som et supplement til den nuværende opdeling.

� DST fremadrettet vil tilbyde to landegrupperinger til statistiske formål, 
der har selvstændige styrker og som supplerer hinanden.

� Herved vil DST lægge sig op ad en række andre lande, hvor 
befolkningernes sammensætning kan grupperes på forskellige 
måder.
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Tak – Spørgsmål?
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