
Integrationssuccesen
”Succes har mange fædre, men fiasko er forældreløs” (ukendt forfatter)

Uddannelsesforbundet

Den 11. april 2019



Problemstillingen

• Hvordan får Uddannelsesforbundet 
indflydelse på integrations- og 
danskuddannelsespolitikken – kan vi skubbe 
den i en anden retning?

• Hvad er den dominerende grundfortælling: 

Er integrationen en succes eller fejlslagen? 

Kan integrationen bidrage til at løse nogle af  de 
samfundsmæssige problemer, som det danske samfund 
står overfor med hensyn til at dække behovet for 
arbejdskraft? 
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Agenda

• Min baggrund

• Hvorfor er integrationen en succes?

• Danskkundskabernes betydning for succesen

• De aktuelle tal

• Fundamentet

• Demografisk udfordring

• Den kommunale ældrepleje som eksempel
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Min baggrund

• Masser af  praktiske hands-on-erfaringer med at skaffe 
jobs til indvandrere via eget konsulentfirma Sisyfos 
siden 1997: virksomheder, kommuner, 
hovedpersonerne, Vollsmose, Mjølnerparken m.v.

• Debatbogen ”Den anden virkelighed” fra 2009 på 
Informations Forlag om integrationssuccesen.

• Ph.d.-afhandling ”En supertanker ændrer kurs”, der 
på et videnskabeligt grundlag argumenterer for 
integrationssuccesen (Poul Due Jensens Fond, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen samt Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration).

• Mission: Fra Frygt til Fakta. Det skal være fakta, der 
styrer indvandrer- og integrationsdebatten. Ikke 
frygten og angsten for de fremmede. 
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Beskæftigelsesfrekvensen 1981 - 2018



Beskæftigelsesgabet 1981 - 2018



Danskkundskaber og jobchancer

Meget gode 

danskkundskaber

Meget dårlige 

danskkundskaber

Mænd 67 21

Kvinder 59 8

Kilde Rockwool Fondens Forskningsenhed (2000). 16-70 år. Pct. Andel 

i beskæftigelse. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra 

eks. Jugoslavien, Iran, Libanon, Pakistan, Somalia, Tyrkiet, 

Vietnam samt Polen. Polen betragtes i dag statistisk set som et 

vestligt land på grund af  landets medlemskab af  EU. 



Danskkundskaber og 

job- og uddannelseschancer

Dårlige dansk-

kundskaber

Gode dansk-

kundskaber

Forskel i % 

point

I uddannelse 

og/eller 

beskæftigelse

45 69 + 24

Hverken i 

uddannelse eller 

beskæftigelse

55 31 - 24

Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2017). 18-64 

årige ikke-vestlige indvandrere. Andele i pct.



Udlændinge- og Integrationsministeriet 

(2017)

• ”Det betyder, at gode danskkundskaber i betydelig grad 
forbedrer nydanskeres chance for at være i arbejde eller 
under uddannelse – også, når man har taget højde for 
betydningen af  andre faktorer som løn, alder, 
uddannelsesniveau, opholdstid i Danmark, 
indvandringsalder, oprindelsesland og deres sociale 
netværk.”

• ”Det fremgår ydermere af  den statistiske analyse, at gode 
danskkundskaber har en endnu mere positiv betydning for 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet 
blandt kvinder, end det har blandt mænd, når der samtidig 
er taget højde for de øvrige faktorer.”
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Danskkundskaberne 1999-2009

Gode 

dansk-

kundskaber

Dårlige 

dansk-

kundskaber

Hverken 

gode eller 

dårlige

dansk-

kundskaber

I alt

1999 44 45 11 100

2009 75 17 8 100

Forskel + 31 - 28 - 3 0

Kilde Catinét (2009). Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 

fra 15 år og opefter. Andele i pct.



Danskkundskabsfremmende faktorer

• Integrationsloven 1999

• Uddannelsesfremgangen

• Beskæftigelsesfremgangen

• Høj voksen- og efteruddannelsesaktivitet:     

For beskæftigede indvandrere og 

efterkommere var den i 2007 henholdsvis     

40 pct. større og dobbelt så stor som for 

beskæftigede danskere. Kilde: DA (2010).
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Beskæftigelsesfrekvensen 2013-2018

2013 2018 2013-2018

Pct. Pct. Pct. point

Personer med 

dansk 

oprindelse

60.0 61.9 + 1.9

Indvandrere fra 

vestlige lande

46.8 51.1 + 4.3

Efterkommere 

fra vestlige 

lande

46.7 49.5 + 2.8

Indvandrere fra 

ikke-vestlige 

lande

35.4 40.9 + 5.5

Efterkommere 

fra ikke-vestlige 

lande

30.4 36.1 + 5.7

Kilde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018). Lønmodtager- og 

fuldtidsbeskæftigelse. 16-64 år. August måned.



2013-2018 2013-2018 2013-2018

Absolutte tal Pct. vis andel Pct. vis andel

Personer med 

dansk 

oprindelse

+ 28.618 25.9 25.9

Indvandrere fra 

vestlige lande

+ 32.783 29.6

30.4

Efterkommere 

fra vestlige 

lande

+ 875 0.8

Indvandrere fra 

ikke-vestlige 

lande

+ 36.410 32.9

43.7

Efterkommere 

fra ikke-vestlige 

lande

+ 11.931 10.8

I alt + 110.617 100.0 100.0
Kilde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018). Lønmodtager- og fuldtidsbeskæftigelse. 

16-64 år. August måned.

Absolutte beskæftigelsestal 2013-2018



Beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge 

2015-2018

2015 2018 2015-2018

Pct. Pct. Pct. point

I alt 20 43 + 23

Mænd 29 57 + 28

Kvinder 7 19 + 12
Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2019). Flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge. 3 års ophold i Danmark. 21-64 år. 

Lønmodtagerbeskæftigede. 4 kvartal.



20-24-årige med grundskolen som højst 

gennemførte uddannelse

2008 2017 2008-2017

Pct. Pct. Pct. point

Personer med 

dansk 

oprindelse

32 26 -6

Vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

34 30 -4

Ikke-vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

50 37 -13

Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2018)



2008 2017 2008-2017

Pct. Pct. Pct. point

Personer med 

dansk 

oprindelse

67 73 +6

Vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

55 64 +9

Ikke-vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

47 62 +15

Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2018)

20-24-årige med mindst 

en ungdomsuddannelse



2008 2017 2008-2017

Pct. Pct. Pct. point

Personer med 

dansk 

oprindelse

36 44 +8

Vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

35 41 +6

Ikke-vestlige 

indvandrere og 

efterkommere

19 32 +13

Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2018)

25-39-årige med en gennemført

videregående uddannelse



25-39-årige med en gennemført

kompetencegivende dansk uddannelse

2008 2018 2008-2018

Pct. Pct. Pct. point

Mænd Personer med 

dansk 

oprindelse

71 73 +2

Ikke-vestlige

indvandrere 

og 

efterkommere

35 47 +12

Kvinder Personer med 

dansk 

oprindelse

75 80 +5

Ikke-vestlige 

indvandrere 

og 

efterkommere

46 66 +20

Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet (2019)



Fundamentet 

• Job- og uddannelsesmotivationen befinder sig på det 

samme høje niveau som for danskere

• Uddannelsesincitamenterne (beskæftigelsesgrad, 

jobindhold og økonomisk afkast) virker stort set på 

samme niveau som for danskere

• Virksomhederne har basalt set en 

kvalifikationsorienteret approach i deres 

rekrutteringspolitik

• Virksomhedernes tilfredshed med ikke-vestlige 

medarbejdere er på et relativt højt og stabilt niveau



Demografisk udfordring

Antal danskere i den 

erhvervsaktive alder

Antal borgere på 80 

+ år

2025 - 64.000 + 87.000

2030 - 155.000 + 184.000

2040 - 300.000 + 259.000

Kilde Danmark Statistik (2019), FOA & KL (2017) og 

KL (2019)



Den kommunale ældrepleje 

• Allerede i dag mangler tre ud af  fire kommuner 

kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet.               

Kilde: KL (2017).

• Allerede i dag har 53 pct. af  alle nyansatte indenfor    

den kommunale ældrepleje en ikke-vestlig baggrund.                                                               

Kilde: KL (2018).

• 30 pct. af  alle ansatte inden for kommunernes        

social- og sundhedspersonale er 55 + år.                                

Kilde: FOA & KL (2017). 
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