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CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse 
Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en 
opgørelse over medarbejderes oprindelse. 

Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse?

Formålet med vejledningen er at oplyse virksomhederne om mulighederne for generelt at følge 
medarbejderstabens oprindelse via CPR-opgørelse, da loven om forbud mod forskelsbehandling 
på arbejdsmarkedet indeholder et forbud mod at registrere enkelte medarbejderes etniske 
tilknytning.  Derfor indeholder vejledningen en gennemgang af de bestemmelser i Lov om forbud 
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., der har betydning for at behandle oplysninger 
om ansattes etniske baggrund. 

Virksomheder kan have en målsætning om, at medarbejderstaben skal være så bredt sammensat 
som muligt og om, at de ønsker at følge udviklingen i personalets sammensætning.  Andre 
virksomheder ønsker oplysninger om medarbejderstabens oprindelse, fordi de vil udvikle en 
personalepolitik, der bygger på mangfoldighed. Andre igen har brug for oplysningerne for at kunne 
identificere områder, hvor de vil gøre en særlig målrettet indsats. For eksempel for at tiltrække flere 
interesserede ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk.  

Med CPR-metoden bliver oplysninger om de ansattes etniske tilhørsforhold opgjort i statistiske 
termer, der handler om indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse. 

Det er derfor vigtigt, når man anvender disse parametre at holde sig for øje, at statistikkerne kun 
giver et delvist billede af de ansattes etniske oprindelse.  

Metoden er et tilbud til de virksomheder, som ønsker at anvende det og resultaterne er således 
virksomhedernes eget redskab. Det er ikke hensigten, at metoden kan anvendes til at vurdere 
virksomheden f.eks. ved offentlige kontrakter, ligesom metoden ikke er møntet som dokumentation 
ved retssager. 

Vejledningen er udgivet af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Institut for 
Menneskerettigheder. Det forberedende arbejde til vejledningen er foregået i samarbejde med 
Nævnet for Etnisk Ligestilling, som nu er nedlagt. 

Hvad er etnisk oprindelse? 

I betænkning 1422, "Gennemførelse i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling" defineres 
begrebet ”etnisk oprindelse”. Begrebet, der er anvendt i lov om etnisk ligebehandling defineres 
som ”tilhørsforhold til en gruppe af personer, som er defineret på grundlag af fælles historie, kultur, 
sprog, geografisk oprindelse m.v.”.  

Begrebet etnisk oprindelse – eller etnicitet – lapper over begreber som race, hudfarve, religion og 
national og social oprindelse, der også omfattes af forskelsbehandlingsloven. CPR-metoden, som 
er angivet i denne vejledning, bygger på en meget snæver dimension af oprindelse, nemlig alene 
oplysninger om fødselssted og statsborgerskab m.v.   

Mulighederne

Udgangspunktet i forskelsbehandlingsloven er, at det ikke er tilladt for virksomheder at indhente og 
bruge oplysninger om medarbejderstabens oprindelse eller etniske tilknytning.  



Men trods forbuddet kan virksomheder alligevel ved at indhente statistiske oplysninger få 
information, som kan bruges som redskab i personaleadministrationen.

Forbuddet angår kun oplysninger om den enkelte ansøgers eller ansattes etniske oprindelse m.v. 
Dermed er det lovligt i anonymiseret form at få oplyst hele medarbejderstabens oprindelse. I 
praksis kan det lade sig gøre ved at bede Danmarks Statistik om at indhente oplysningerne på 
grundlag af den såkaldte CPR-metode.

Indvandrer er en person, der er født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke
findes oplysning om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke
findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen 
også som indvandrer.
Efterkommer er en person, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er 
udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Personer som ikke 
klassificeres som indvandrer eller efterkommere betragtes som personer med dansk oprindelse. 

CPR-metoden

CPR-metoden fungerer således, at Danmarks Statistik modtager oplysninger fra en offentlig eller
privat virksomhed om de ansattes CPR-numre. Danmarks Statistik sammenkører derefter de 
ansattes CPR-numre med CPR-registret for at indhente oplysninger om den enkelte ansattes
fødselsregistreringssted, statsborgerskab samt den ansattes forældres fødselsregistreringssted og
statsborgerskab. På baggrund af de oplysninger udarbejder Danmarks Statistik en redegørelse for
sammensætningen af medarbejderne på den enkelte virksomhed ud fra parametrene indvandrere,
efterkommere og personer med dansk oprindelse. 

Der bliver i opgørelsen sat lighedstegn mellem personer med andet etnisk tilhørsforhold end dansk
og indvandrere og efterkommere. 

Mænd Kvinder I alt

Indvan- Efter- Dansk Uoplyst I alt Indvan- Efter- Dansk Uoplyst I alt Indvan- Efter- Øvrige
Uoply
st I alt

Lande
gruppe

drere kommer
e

oprindel
se

drere kommer
e

oprindel
se

drere kommer
e

oprindel
se

I alt 27  4  376  7  414  22  4  567  2  595  49  8  943  9 1 009 

Ingen
match - - -  7  7 - - -  2  2 - - -  9  9 

Danm
ark - -  376 -  376 - -  567 -  567 - -  943 -  943 

Vestli
ge
lande

26  4 - -  30  21  3 - -  24  47  7 - -  54 

Ikke
vestlig
e
lande

1 - - -  1  1  1 - -  2  2  1 - -  3 

Vestlige lande består af: Norden, EU-lande, EU-ansøgerlande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn)

samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
Ikke vestlige lande omfatter af alle øvrige lande 
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Virksomheden kan bruge oplysningerne til at fastsætte måltal og til at sammenligne sig med andre 
virksomheder, der bruger tilsvarende metode.

Den enkelte medarbejder er sikret anonymitet 
Virksomhedernes tilbagemelding fra Danmarks Statistik består af tabeller, som opgør de ansatte 
fordelt på indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse. Eventuelt er der også 
oplysning om oprindelsesland eller landegruppe.  For større virksomheder er det muligt at få 
oplysningerne fordelt på f.eks. afdeling eller beskæftigelsestype.

Danmarks Statistik sikrer i alle tilfælde, at tabellerne ikke indeholder tal, som er så små, at 
oplysningerne kan føres tilbage til enkelte personer. Hvis Danmarks Statistik skønner, at der kan 
være risiko for at identificere personer, kontakter Danmarks Statistik virksomheden og aftaler, 
hvordan man kan sammenlægge grupper og dermed løse problemet.

Virksomheden opstiller måltal 

Den enkelte virksomhed kan sætte et måltal for medarbejdersammensætningen efter oprindelse, 
og herefter bede Danmarks Statistik om på grundlag af CPR-metoden at undersøge
medarbejdersammensætningen. Gentagne opgørelser vil gøre det muligt at måle udviklingen i 
virksomheden i forhold til sit eget måltal. 

Når den enkelte virksomhed indhenter oplysninger i Danmarks Statistik, bør den drøfte med 
Danmarks Statistik om, der er et stort nok persongrundlag til at sikre anonymitet.

Små virksomheder kan også slå sig sammen med andre virksomheder, som det giver mening at 
sammenligne sig med, f.eks. gennem den pågældende brancheorganisation, så der er et 
tilstrækkeligt persongrundlag til at sikre anonymitet.

Information og åbenhed om virksomhedens politik 

Virksomheden bør via Samarbejdsudvalget eller evt. med medarbejderne drøfte baggrunden for og 
formålet med at gennemføre de statistiske opgørelser af medarbejdernes oprindelse, herunder at 
opgørelserne skal ses som et led i f.eks. virksomhedens handlingsplan for en mangfoldig og 
bredere sammensat medarbejderstab, eller at man ønsker at følge udviklingen og måle resultatet 
af virksomhedens iværksatte initiativer.

Det er også vigtigt at selve anvendelsen af tal om virksomhedens medarbejdersammensætning, 
selv om de ikke direkte kan henføres til enkeltpersoner, i øvrigt ikke anvendes på en måde, der 
kan krænke enkelte medarbejdere. 

Forskelsbehandlingsloven regulerer området 

Forskelsbehandlingsloven regulerer området, der drejer sig om at behandle oplysninger om 
ansattes etniske sammensætning. Lovens formål er at bekæmpe forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion og tro, politisk anskuelse, seksuel orientering
eller national, social eller etnisk oprindelse.

Lovens regulering af registrering - § 4 

Udgangspunktet i forskelsbehandlingsloven er, at en arbejdsgiver ikke må indhente, modtage eller 
gøre brug af oplysninger om en ansøgers eller ansats race, hudfarve, religion eller tro, national, 
social eller etnisk oprindelse. Formålet med § 4 er, at det ikke skal være muligt for en arbejdsgiver 
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at indhente oplysninger om ansøgere eller ansatte, som det efterfølgende ville være muligt at 
diskriminere på grundlag af. 

§ 4 
En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode 
om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion 
eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

§ 4 indebærer, at en arbejdsgiver ikke må spørge en person i en ansættelsessituation eller en 
ansat om, hvilken etnisk baggrund m.v. personen har. Arbejdsgiveren må som udgangspunkt
heller ikke søge oplysninger om ansøgerens eller den ansattes etniske tilhørsforhold andre steder.
Det gælder uanset om ansøgeren eller den ansatte frivilligt eller på opfordring har sagt ja til at 
udlevere disse oplysninger. Forbuddet gælder også, selv om arbejdsgiveren alene ønsker at bruge
oplysningerne om de ansattes etniske tilhørsforhold til statistisk brug.

Forbuddet omfatter ikke oplysninger om statsborgerskab, hvis det er sagligt i forhold til jobbet at 
lægge vægt på, om ansøgeren har dansk statsborgerskab.

§ 4 regulerer kun forholdet mellem arbejdsgivere og jobansøgere/ansatte. Og det vil sige både 
offentlige og private arbejdsgivere. 

Registreringsforbuddet i § 4 forhindrer ikke, at en institution som Danmarks Statistik kan indhente
og levere oplysninger om ansattes oprindelse. Oplysningerne må dog aldrig videregives i en form,
som gør det muligt at identificere enkelte ansatte/jobansøgere.

Registreringsforbuddet drejer sig kun om oplysninger om den enkelte ansøgers eller ansattes
etniske baggrund m.v. Derimod er det altså som nævnt lovligt for en virksomhed i anonymiseret
form at få oplyst den samlede medarbejderstabs etniske sammensætning, herunder oprindelse via
CPR.

Undtagelser fra lovens § 4 

§ 6 Undtagelse på grund af krav om særlige kvalifikationer
Ifølge § 6, stk. 1 gælder forbuddet mod at indhente og bruge oplysninger om etnicitet m.v. i § 4 
ikke, når en virksomhed har et sagligt behov for at ansætte medarbejdere med særlige politiske 
eller religiøse kvalifikationer.

For eksempel er det tilladt at kræve, at en ansøger til en stilling som præst i en katolsk kirke er 
katolik. Det er også tilladt at forhøre sig om, hvorvidt en ansøger er muslim, hvis den pågældende
skal virke som imam.

§ 6, stk. 1. 
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse, religion eller tro i §§ 2-5
gælder ikke for arbejdsgivere, hvis virksomhed har som sit udtrykte formål at fremme et bestemt
politisk eller religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning, og hvor lønmodtagerens politiske 
anskuelse, religiøse overbevisning eller trosretning må anses for at være af betydning for 
virksomheden.

Efter § 6, stk. 2 kan ministeren på området efter udtalelse fra beskæftigelsesministeren give 
tilladelse til at fravige forbuddet mod at indhente oplysninger om etnicitet m.v. Det kan ske, når 
beskæftigelsen eller uddannelsen gør det afgørende for den enkelte virksomhed, at de ansatte har
et bestemt tilhørsforhold.
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§ 6, stk. 2. 
Såfremt det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelser er af afgørende betydning, 
at udøveren er af en bestemt race, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller 
etnisk oprindelse eller har en bestemt hudfarve eller tilhører en bestemt religion eller 
trosretning, og kravet om bestemt tilhørsforhold står i rimeligt forhold til den pågældende
erhvervsaktivitet, kan vedkommende minister efter indhentet udtalelse fra
beskæftigelsesministeren fravige bestemmelserne i § 2-5. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren af personlige årsager foretrækker personer af en 
bestemt etnisk oprindelse, religiøs baggrund eller lignende. For at kunne fravige loven skal der 
være tale om et objektivt, sagligt og relevant krav, der hænger sammen med arbejdets art eller de
forhold, arbejdet udføres under.

Samtidig er det også vigtigt at understrege, at det er frivilligt for den enkelte ansøger at søge på et
sådant opslag. En sådan undtagelse kunne f.eks. komme på tale, hvis man ønsker at ansætte flere 
med en særlig etnisk baggrund i social- og sundhedsforvaltningen eller i politiet for at styrke 
borgernes tiltro til, at de ansatte betjener alle ligeværdigt.

§ 9 undtagelser vedtaget i henhold til anden lovgivning m.v. 

Det fremgår af § 9, stk. 1, at registreringsforbuddet i § 4 ikke finder anvendelse, i det omfang andet 
følger af særlig lovgivning.  Dermed er det muligt i anden lovgivning at fastsætte undtagelser fra 
registreringsforbuddet. Bestemmelsen sikrer, at der ikke opstår konflikt mellem reglerne i denne lov 
og reglerne i andre love. 

§ 9, stk. 1.
§ 4 finder ikke anvendelse, i det omfang andet følger af særlig lovgivning. 

Kravet om, at undtagelser skal vedtages ved lov, understreger, at registrering af følsomme 
oplysninger, som f.eks. oplysninger om etnisk baggrund, kun bør finde sted, hvis lovgiver finder det 
absolut nødvendigt.

Lovens § 9, stk. 2 åbner mulighed for at benytte positive særforanstaltninger, når 
foranstaltningerne har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for f.eks. personer med 
en bestemt etnisk oprindelse. Foranstaltningerne skal have hjemmel i anden lov, iværksættes i 
overensstemmelse med bestemmelser med hjemmel i anden lov eller i øvrigt ske ved offentlig 
foranstaltning.

§ 9, stk. 2. 
Loven er ikke til hinder for, at der i medfør af anden lov, i medfør af bestemmelser med hjemmel 
i anden lov eller i øvrigt ved offentlig foranstaltning iværksættes foranstaltninger, som har til 
formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, 
religion, politisk anskuelse, seksuel, orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Bestemmelsen skal forhindre, at der opstår konflikt mellem selve loven og projekter, der skal 
fremme ligebehandling.

Foranstaltninger, der lovligt fraviger loven i henhold til § 9, stk. 2, kan f.eks. være foranstaltninger,
der iværksættes i forbindelse med finanslovsaftaler og satspuljeforlig.
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Konkrete og afgrænsede offentlige foranstaltninger kan dermed lovligt indeholde en særlig 
tilladelse til at indhente oplysninger om etnicitet, hvis registreringen har til formål at fremme
integration.

Heller ikke i sådanne situationer er der en generel mulighed for at registrere etnicitet på 
arbejdsmarkedet. En offentlig myndighed kan altså ikke i sin rolle som ”arbejdsgiver” registrere og 
gøre brug af oplysninger om de ansattes etnicitet alene ved at henvise til, at det er led i en offentlig
foranstaltning, som udøves af en ”offentlig myndighed”.
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