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Forord
Denne rapport udsendes som led i projektet ”Flere nydanskere i Job”. Projektet har til formål at
erkende barrierer for integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, samt afprøve integrationsværktøjer,
som kan kvalificere integrationsindsatsen.
Projektet gennemføres af Akademos med støtte fra Den Europæiske Socialfond, regionskontorerne
for København og Frederiksberg kommuner og for Københavns amt.
Jeg vil gerne udtrykke vor store taknemmelige for den støtte, som Den Europæiske Socialfond yder til
projektet, herunder også dets analysedel.
”Flere nydanskere i job” blev startet i 2003 i partnerskab mellem AF Storkøbenhavn og Akademos
ApS. Med indgangen til 2004 gjorde de ændrende vilkår for AF Storkøbenhavn det nødvendigt, at
Akademos videreførte projektet alene. Jeg vil gerne takke AF Storkøbenhavn for et godt og lærerigt
samarbejde omkring projektet.
Det samme gælder Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn. Takken skal især rettes til Thomas
Thorsen, som har foretaget alle de specialkørsler, som har muliggjort den foreliggende rapport og dens
mange analyser.
Akademos har indgået en aftale med mindlift.net omkring udarbejdelsen af rapporten. Undersøgelserne
er foretaget af cand. comm. Anne Steen Hansen og cand. mag. Marianne Mackie, som også har skrevet
rapporten. De takkes begge for et godt og effektivt arbejde samt et glimrende samarbejde.
Rapporten indeholder mange overraskende konklusioner. Det er først og fremmest deres fortjeneste.
Klaus Ebbesen
Direktør

3

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 Indledning og resumé, s. 6.
Kapitel 2 Metoder og begreber, s. 8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Etniske kategorier
Ledighedsstatistik
Selvforsørgelsesgrad
Kvantitet og kvalitet
Tal og magi

Kapitel 3 Arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn, s. 11.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Opsummering
Demografisk udvikling år 2050
Arbejdsstyrken 1995 – 2004
Arbejdsløshed blandt nydanskere
Nydanskeres fordeling på brancher
Uddannelse – vejen frem?

Kapitel 4 Svingdøre blandt ledighedsberørte nydanskere, s. 27.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Opsummering
Lediges selvforsørgelse i Storkøbenhavn
Selvforsørgelse blandt kontanthjælpsmodtagere
Ledighedsperioder
Beskæftigelsesperioder
Tilbage til ledighed
Fag og ledighed

Kapitel 5 Effekten af aktivering, s. 38.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Opsummering
Forskellige gruppers aktiveringsgrader
Effekten af aktiveringsindsatsen
Aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Kapitel 6 Indvandrervirksomheder – svingdøre og selvforsørgelse, s. 50.
6.1.
6.2.
6.3.

Opsummering
Indvandrervirksomheder i korte træk
Beskæftigelse på indvandrervirksomheder

Kapitel 7 Flaskehalse – kilder til nydanske jobs? s. 56.

4

7.1.
7.2.
7.3.

Arbejdsmarkedsrådenes forudsigelser
De efterspurgte håndværkere
Nydansk ældrepleje gennem SOSU-skolen

Kapitel 8 Eftertanker om fastholdelse, s. 59.
8.1.
8.2.
8.3.

Oplevelser af fastholdelse i praksis
Offentligt forsørgedes motivation til at arbejde?
Mere viden for at forbedre effekterne af aktiveringen

Litteratur, s. 63.

5

Kapitel 1
Indledning og resumé
Baggrund og problemstilling
I 2004 udgav Akademos og Foreningen Nydansker rapporten ”Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan
det være?” Rapporten belyser en række betingelser og barrierer for myndigheders arbejde for at fremme
integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Rapporten tager afsæt i paradokset, at ledigheden
blandt nydanskere er markant højere end blandt etniske danskere, samtidig med at det danske samfund
i stigende grad har behov for at inddrage alle på arbejdsmarkedet for at kunne finansiere
velfærdssamfundet og en stigende forsørgerbyrde. Et behov, der ifølge en helt ny undersøgelse fra LO
beløber sig til 160.000 flere på arbejdsmarkedet de kommende 35 år, hvis vi ønsker at bevare vores
niveau for velfærd1.
Ud over at belyse betingelser og barrierer for at overvinde den markant højere ledighed blandt
nydanskere fremsætter rapporten fra 2004 en teori om, at der eksisterer et særligt problem med en
stigende svingdørseffekt blandt nydanskere. Altså at nydanskere i mindre grad end etniske danskere bliver
fastholdt i deres ansættelser, og at nydanskere derfor er mere tilbøjelige til at stå hos AF hurtigt igen.
Det er denne problemstilling, som nærværende rapport belyser med særligt fokus på ledighedsberørte
nydanskere i Storkøbenhavn.
Ud over at tegne et generelt billede af situationen på det storkøbenhavnske arbejdsmarked for
nydanskere, belyser rapporten problemstilling ud fra tre forskellige vinkler:


AF-tilmeldte ledighedsberørte personers selvforsørgelsesgrader, længde af ledighedsperioder og
ansættelsesperioder på tværs af køn, etnicitet og a-kasser (kapitel 4)



Effekten af aktivering af AF-tilmeldte ledighedsberørte personer på tværs af køn, etnicitet og akasser (kapitel 5)



Nydanskeres muligheder for at blive selvforsørgende og fastholdt på arbejdsmarkedet gennem
beskæftigelse i indvandrervirksomheder (kapitel 6)

Rapportens hovedkonklusioner
Teorien om svingdørsansættelser må nuanceres
Rapporten må afvise teorien om, at der eksisterer en udbredt og stigende tendens til
svingdørsansættelser blandt nydanskere. I hvert fald viser rapporten, at problemstillingen må nuanceres.
Der er ikke noget, der tyder på, at nydanskere i højere grad end etniske danskere ryger ud og ind i korte
ansættelser. Det samlede billede er, at ikke-vestlige nydanskere har en noget lavere selvforsørgelse, og de har
lidt kortere ansættelser. At de i mindre grad forsørger sig selv skyldes dog primært, at deres

1

LO: I arbejde for velfærd, november 2005
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ledighedsperioder er længere. Når nydanskere bliver ledige, er døren lukket i længere tid ad gangen,
inden de får foden indenfor til en ny ansættelse.
Oven i dette kommer, at relativt mange nydanskere er ansat i brancher med generelt høj omsætning af
personale. Men selv inden for de enkelte brancher er nydanskerne ansat i lidt kortere perioder end deres
etnisk danske kolleger. Om gennemsnittet dækker en jævn fordeling eller en større spredning mellem
korte og lange ansættelser, og om dette mønster afviger mellem nydanskere og etniske danskere, kan
dog ikke ses af tallene.
Nydanskere aktiveres i højere grad end etniske danskere – men med mindre effekt
Aktivering, betragtet som et beskæftigelsesfremmende redskab, anvendes forskelligt overfor forskellige
grupper og med tilsvarende forskellige effekter. Generelt aktiveres ikke-vestlige forsikrede nydanskere i
højere grad end etniske danskere i Storkøbenhavn, men med mindre effekt. Da nydanskeres
ledighedsperioder er længere end etniske danskere og deres aktiveringsforløb kortere, tyder meget på, at
nydanskere rygere mere ud og ind i aktiveringsforløb end etniske danskere. Man kan således muligvis
tale om en særligt svingdørseffekt for nydanskere på aktiveringsområdet.
De utvetydigt mest effektive aktiveringsredskaber er stillinger med løntilskud. Effekten på det private
arbejdsmarked er størst, men også offentlige tilskudsstillinger giver gode resultater. Som redskab har det
cirka lige stor effekt på nydanskere og etniske danskere, men løntilskud bruges i mindre omfang over
for ikke-vestlige indvandrere end over for etniske danskere. Det ligger uden for rammerne af denne
rapport at belyse de kvalitative sider af denne problemstilling. Det skal dog bemærkes, at en nyligt
offentliggjort rapport2 om indvandrerkvinders relation til arbejdsmarkedet påpeger, at nogle
indvandrerkvinder af forskellige årsager er afvisende over at komme i tilskudsjob. Det kan skyldes
kulturelle forhold, skepsis over at skulle ud i endnu et aktiveringsforløb m.m. Holdningen blandt
indvandrerkvinder kan således være en medvirkende årsag til, at tilskudsjobs anvendes mindre over for
denne gruppe end overfor andre.
Ud over lønstilskud er de aktiveringsindsatser, der har størst effekt for nydanskere aktiveringen inden
for social- og sundhedsuddannelsen samt uddannelse inden for industri og håndværk. Til gengæld har
aktiveringsforløb med vejledning og opkvalificering, som anvendes over for tre ud af fire nydanskere en
direkte svagt negativ effekt på deres selvforsørgelsesgrader.
Indvandrervirksomheder beskæftiger mange nydanskere – men tilknytning til virksomhederne er løs
Cirka 20% af alle beskæftigede nydanskere i Storkøbenhavn er beskæftiget i indvandrervirksomheder,
størstedelen som ejere. Indvandrervirksomheder er således et meget væsentligt arbejdsmarked for
nydanskere. Ud fra en fastholdelsesvinkel er der to primære problemer ved indvandrervirksomheder.
For det første tilbyder de korte beskæftigelsesforløb for ejere såvel som ansatte. For det andet er det et
isoleret arbejdsmarked, der primært henvender sig til indvandrere, og som ikke kvalificerer nydanskere
til at finde beskæftigelse i mere stabile stillinger og arbejdspladser på det øvrige arbejdsmarked i
Storkøbenhavn. Nogle af de nydanskere, som mister deres beskæftigelse i indvandrervirksomheder
finder beskæftigelse i andre indvandrervirksomheder, mens en stor del af den resterende gruppe ender i
ledighed eller i en position uden for arbejdsstyrken. Man kan derfor tale om, at der er en udpræget grad
af svingdøre på denne del af arbejdsmarkedet, og at døren lukker solidt i for de ledighedsberørte
nydanskere, som ikke opnår beskæftigelse på andre indvandrervirksomheder.

2

LG Insight, september 2005: Indvandrerkvinders holdninger, interesser og adfærdsmønstre i forhold til arbejde og
uddannelse.
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Kapitel 2
Metoder og begreber
2.1. Etniske kategorier
Undersøgelsen benytter hovedsagelig begrebet nydansker, der omfatter både indvandrere og
efterkommere. I en væsentlig del af rapporten skelnes ikke mellem indvandrere og efterkommere, fordi
der enten ikke er data til rådighed, eller gruppen af efterkommere er for lille til at give mening at
beskæftige sig selvstændigt med statistisk. Visse steder er kategorierne dog opdelt, fordi analyserne
bygger på kilder, som opgør dem separat, eller der er interessante forskelle.
I hovedsagen bygger rapporten på data og begreber fra Danmarks Statistik. Her defineres indvandrere
som personer, der er født i udlandet, og hvis forældre (eller den ene, hvis der ikke er oplysninger om
den anden) enten er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Findes der ingen oplysninger om
forældrene, og er personen født i udlandet, betragtes personen som indvandrer. Efterkommere defineres
som personer født i Danmark af forældre, som ikke er danske statsborgere eller født i Danmark. Findes
der ingen oplysninger om forældrene, og er personen udenlandsk statsborger, bliver personen også
betragtet som efterkommer. Endelig modsvarer rapportens etniske danskere Danmarks Statistiks
personer med dansk oprindelse, som omfatter resten af befolkningen.
Fokus er på den del af nydanskerne, hvis familie stammer fra ikke-vestlige lande. Igen er grundlaget
Danmarks Statistiks definitioner, hvor kategorien vestlige lande indeholder alle EU-lande, Andorra,
Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien
og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.
Rapporten opererer altså primært med personernes etniske herkomst med mindre andet er anført. Det vil
sige, at indvandrere og efterkommere, som har fået dansk statsborgerskab, figurerer som nydanskere på
samme måde som indvandrere med oprindelseslandets statsborgerskab.
Data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk er opgjort efter OECD-medlemsskab.
OECD-medlemmerne dækker i vidt omfang de samme lande som Danmarks Statistiks kategori vestlige
lande, men omfatter desuden Japan, Korea, Mexico og Tyrkiet. Særligt Tyrkiet er relevant, da
nydanskere med tyrkisk herkomst udgør en af de større nydanske grupper, og disse personer i
Danmarks Statistiks definition indgår i kategorien ikke-vestlige lande.

2.2. Ledighedsstatistik
Ledighedsopgørelserne i rapporten stammer hovedsageligt fra følgende kilder:
• Danmarks Statistik
• Arbejdsmarkedsrådet - udtræk fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register
• Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk bygger på AF's sagssystem AMANDA,
Beskæftigelsesministeriets DREAM-register og Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale Register for
Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM)
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2.3. Selvforsørgelsesgrad
I analysen sammenlignes forskellige gruppers selvforsørgelsesgrader. De er målt på personer, der har
været berørt af ledighed i løbet af det pågældende år og udtrykker, hvor stor en andel af året den
pågældende ikke har modtaget offentlig forsørgelse. De opgøres i decimaler, men i rapporten er de
jævnligt omregnet til procenter for overskuelighedens skyld. I de særlige kørsler fra DREAM, som det
meste af analysen er baseret på, er udeladt aktiverede, personer på starthjælp og introduktionsydelse og
- for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende - personer, som ikke skønnes at være parate til
arbejdsmarkedet.

2.4. Kvantitet og kvalitet
Rapporten er baseret på kvantitative data udtrukket af databaser og registre. Der er ikke lavet særlige
kvantitative undersøgelser i forbindelse med undersøgelsen. Da undersøgelsen har ændret karakter
undervejs, er der til gengæld lavet en række kvalitative interviews i september-oktober 2005 med
forskellige virksomheder om deres erfaringer med ansættelse og fastholdelse af nydanske medarbejdere.
Virksomhederne blev udvalgt efter to kriterier. På den ene side var der en gruppe større virksomheder,
som har profileret sig offentligt for en stor andel nydanske medarbejdere og - i varierende omfang - en
bevidst mangfoldighedstilgang. På den anden side en række plejehjem udvalgt for at belyse forholdene
inden for ældresektoren som en sektor med et stort behov for arbejdskraft og en relativt stor og
stigende andel nydanske medarbejdere blandt social- og sundhedshjælperne og til dels -assistenterne.
De interviewede arbejdspladser i den ene gruppe er Ikea, Arriva, TDC Mobil, FDB, ISS og Parkering
København. I den anden gruppe er plejehjemmene Klarahus på Nørrebro, Valby Sogns Plejehjem og
Benediktehjemmet i Valby. De kvalitative erfaringer indgår dog kun direkte i opsamlingen og
perspektiveringen, men har i øvrigt fungeret som et praktisk supplement til at forstå og fortolke den
overordnede situation på det nydanske arbejdsmarked.

2.5. Tal og magi
Tal har som bekendt stor magt. Det rige udvalg af opgørelser og statistikker om nydanskere er
grundlaget for politikker og tiltag for at forbedre deres integration på arbejdsmarkedet og i samfundet
som sådan. Derfor er det foruroligende, at en del af tallene ved nærmere eftersyn peger i forskellige
retninger, selv om de tilsyneladende beskriver de samme problemstillinger. Som man spørger, får man
svar, siges det. Flertallet af tilgængelige statistikker om udlændinge stammer fra en række centrale
offentlige registre samt Danmarks Statistik, da registerlovgivningen sætter snævre rammer for
registrering af etnisk tilhørsforhold og dermed adgangen til at opbygge specifik viden om nydanskeres
situation. Det er derfor interessant, at fortolkninger af de samme data-kilder ofte giver anledning til
forskellige konklusioner og anbefalinger. Selv ved at benytte officielle kilder som ministerier og styrelser
samt opgørelser fra store og seriøse organisationer støder man jævnligt på modsatrettede udlægninger
af sammenhænge, som forekommer at være mulige at beskrive mere entydigt. Eksempelvis forholdet
mellem nydanskeres arbejdsmarkedstilknytning i København og på landsplan, mellem offentlig og
privat sektor og betydningen af uddannelse for nydanskeres arbejdsmarkedstilknytning. Kombinationen
af et stigende antal ikke-vestlige nydanskere, en lav deltagelse i den danske arbejdsstyrke og en meget
høj ledighedsprocent kan eksempelvis også fortolkes med forskelligt fortegn afhængigt af øjnene, der
ser. Og forskellige aktører kan have forskelligartede interesser i at tegne tingenes tilstand, indsatsernes
effekter og de fremtidige behov.

9

En del af problemet skyldes et ofte kompliceret grundlag for statistikken. Forskellige bundlinier kan
dække over ikke umiddelbart tydelige forskelle i opgørelsesmetoder. Disse forskelle har en afgørende
betydning for de konklusioner, som præsenteres for en offentlighed, der ikke altid kan gennemskue
forudsætningerne.
Tal er altså langt fra neutrale. Vi har i rapporten søgt at undgå de værste fælder ved så vidt muligt at
afsøge flere samstemmende kilder og forholde os bevidst og reflekteret til modsatrettede data. Hvor
opgørelsesmetoderne er forskellige, har vi søgt at redegøre for det og forholdt os til konsekvenserne. I
visse tilfælde har vi undladt at præsentere tendenser på områder, som ikke er centrale for rapportens
problemstilling, hvis der er uigennemskuelige uoverensstemmelser mellem forskellige kilder.
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Kapitel 3
Arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn
3.1. Opsummering
Det følgende kapitel tegner et overbliksbillede af arbejdsmarkedssituationen i Storkøbenhavn i perioden
1995 - 2004 med særlig fokus på nydanskere med ikke-vestlig baggrund. Kapitlet belyser fastholdelsesog svingdørsproblematikken ud fra en række parametre som:





Den demografiske udvikling frem til 2050
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser blandt forskellige nationalitetsgrupper
Nydanskeres fordeling på brancher
Uddannelsesmønstret blandt nydanskere.

Kapitlet konkluderer blandt andet, at:








Både på landsplan og i hovedstaden udgør ikke-vestlige nydanskere en stadig vigtigere del af
fremtidens potentielle arbejdskraft, fordi antallet af etniske danskere falder, mens antallet af
nydanskere i den erhvervsaktive alder stiger frem til år 2050.
Nydanskeres ledighedsprocent er tre gange så høj som etniske danskeres
Nydanskere er ledige længere end etniske danskere
Nydanske kvinder har en udpræget løs tilknytning til arbejdsmarkedet
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har den løseste tilknytning til arbejdsmarkedet
Tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt nydanskernes efterkommere er blevet ringere
Indvandrere og deres efterkommere uddanner sig i mindre omfang end etniske danskere.

3.2. Demografisk udvikling år 2050
300.000 færre etniske danskere og tilsvarende flere nydanskere i 2050
Som mange andre vestlige samfund oplever Danmark et fald i befolkningen med etnisk dansk
oprindelse, og den udvikling forventes at fortsætte. Danmarks Statistik forudser et fald på godt 300.000
etniske danskere frem til 2050. Reduktionen modsvares af en vækst i antallet af nydanskere, hvor
antallet af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og specielt ikke-vestlige lande vil stige
markant. Mere præcist forventes gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere at vokse fra i
dag 5,8% af den samlede befolkning til i 2050 at udgøre 11,4% af befolkningen3.
Flere nydanskere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder
Både i den etnisk danske del af befolkningen og blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande vil
alderssammensætningen ændre sig hen imod en større andel ældre borgere og en stadigt mindre del af
befolkningen i den erhvervsaktive alder. Ikke desto mindre stiger antallet af indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder kraftigt. Dels fordi det samlede antal
indvandrere fra ikke-vestlige lande er stigende, og dels fordi gruppen af efterkommere stadig er relativt
ung og derfor i stigende grad vil indgå i den erhvervsaktive aldersgruppe. Så på trods af en faldende
3

Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2005, tabel 72
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andel i den erhvervsaktive alder forudser Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, at
antallet af indvandrere og efterkommere med en ikke-vestlig baggrund vil være fordoblet i 20504.
Koncentration af nydanskere i Storkøbenhavn
Hovedstaden har en større andel nydanske borgere end det øvrige land. Indvandrere og efterkommere
udgør 12,5 % af befolkningen i Københavns Amt mod 8,4 % af hele befolkningen. Både på landsplan
og i Storkøbenhavn er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande steget markant siden 1995. På
landsplan er antallet fordoblet, mens hovedstaden har haft en stigning på 56%5. I samme periode er
antallet af etniske danskere faldet ganske svagt. Både på landsplan og i hovedstaden består fremtidens
potentielle arbejdskraft altså i stigende grad af nydanskere.

3.3. Arbejdsstyrken 1995 - 2004
Der er kommet flere nydanskere i arbejdsstyrken
Over en ni-årig periode er der kommet cirka 18.700 flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande i arbejdsstyrken i Storkøbenhavn, således at der i 2004 var knap 51.000 ikke-vestlige nydanskere.
Det er en stigning, der mere end modvejer et samtidigt fald på ca. 13.600 etniske danskere i
arbejdsstyrken i Storkøbenhavn. Den samlede befolkning af nydanskere fra ikke-vestlige lande er steget
med 56% i Storkøbenhavn.
Figur 1: Arbejdsstyrken i Storkøbenhavn 1995 - 2004 fordelt på etnicitet og køn
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44% af nydanskere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsstyrken i Storkøbenhavn
Ikke-vestlige indvandrere indgår i langt mindre grad i arbejdsstyrken end etniske danskere, selv om de
som den eneste gruppe har haft en voksende erhvervsfrekvens fra 2000 til 20046. Erhvervsfrekvensen
beskriver, hvor stor en del af en befolkning der indgår i arbejdsstyrken.
Blandt de 16-64-årige etniske danskere var erhvervsfrekvensen på landsplan 80 % i 2004 mod kun 54 %
for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande7. Knap halvdelen af gruppen af indvandrere og
efterkommere i den erhvervsaktive alder står altså ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Den markante
forskel skyldes ikke den aldersmæssige fordeling af befolkningsgruppen, men blandt andet en langt
større tilbøjelighed blandt kvinderne til at gå hjemme end blandt etnisk danske kvinder. At man står
uden for arbejdsstyrken kan have forskellige grunde. For eksempel at man er på førtidspension, barsel,
revalidering eller orlov, at man forsørger sig selv eller bliver forsørget af sin ægtefælle.
De storkøbenhavnske erhvervsfrekvenser ligger lidt højere for nydanskere (56,3%) og lidt lavere for
etniske danskere (78,9)8 sammenlignet med frekvenserne på landsplan. Nydanske kvinder indgår i
væsentligt mindre omfang i arbejdsstyrken end mænd. De har en erhvervsfrekvens på 46%9 på
landsplan og 49,2% i Storkøbenhavn. Ud over køn har national oprindelse en stor betydning for
deltagelsen i arbejdsstyrken. Tabellen nedenfor viser udsving på køn og national herkomst. De udvalgte
nationaliteter er ni af de største ikke-vestlige nationaliteter i Storkøbenhavn, men erhvervstilknytningen
er opgjort på basis.
Figur 2: Erhvervsfrekvens blandt ni største nationaliteter i Storkøbenhavn 2004

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: 2005, tabel 6.4.10

Et billede af, hvor stor en del af de enkelte grupper, som er i arbejde, får man ved at se på
beskæftigelsesfrekvensen. Den beskriver, hvor stor en del af befolkningen, som er i beskæftigelse og er
altså ikke påvirket af udsving i, hvor mange der indgår i arbejdsstyrken.

Finansministeriet, 2005.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s. 172
8 Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005, s. 6
9 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s. 179
10 I Storkøbenhavn er landene Kina, Thailand og Indien også blandt de største oprindelseslande, men data om deres erhvervstilknytning indgår ikke. De er
dog blandt de bedre stillede med hensyn til tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Figur 3: Beskæftigelsesfrekvens blandt nydanske mænd og kvinder på landsplan 2004
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Kilde: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration, 2005, s. 174.

Blandt de ni udvalgte nationalitetsgrupper i Storkøbenhavn er der fem nationaliteter, der har den
højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens blandt både mænd og kvinder. Det er Pakistan, Tyrkiet,
Eks-Jugoslavien, Iran og Marokko.
Opholdsgrundlag spiller ind på tilknytningen til arbejdsmarkedet
De nationale forskelle hænger blandt andet sammen med opholdsgrundlaget. Flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge har en væsentlig svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end
indvandrere11. De nationalitetsgrupper, som har den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, er grupper,
hvor relativt mange har ophold som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. Særligt blandt
irakere og somaliere er der en relativt stor andel familiesammenførte til flygtninge12.
Nydanske kvinder har en udpræget løs tilknytning til arbejdsmarkedet
I alle nationalitetsgrupper er der en markant forskel på kvinders og mænds tilknytning til
arbejdsmarkedet. For begge køn er somalierne den nationalitetsgruppe, der både har den mindste andel
beskæftigede og den mindste andel til rådighed for arbejdsmarkedet. Kun hver 10. somaliske kvinde er i
arbejde. Lidt bedre går det for de irakiske, libanesiske og afghanske kvinder og deres mænd, men der er
langt op til grupper som pakistanere, tyrkere, eks-jugoslaver og marokkanere. Selv blandt disse er der
dog en stor andel, som står uden for arbejdsmarkedet, når man sammenligner med
beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere, som ligger på 76%13.

LO, 2005
Danmarks Statistik, 2004: Indvandrerne og arbejdsmarkedet, gengivet i LO, 2005
13 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s. 172
11
12
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Nydanskeres tilknytning til arbejdsmarkedet er styrket i perioden 1997 – 2004
Sammenligner man i stedet over tid, er billedet mere positivt. Fra 1997 til 2004 har stort set alle de
beskrevne nationalitetsgrupper har haft stigende tilknytning til arbejdsmarkedet i form af både højere
erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens14.
Figur 4: Udvikling i andel beskæftigede af den storkøbenhavnske arbejdsstyrke 1995 - 2004
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Kilde: Arbejdsmarkedsrådet, 2005, s. 17

Som diagrammet viser, er andelen af den københavnske nydanske arbejdsstyrke, som er i beskæftigelse,
steget fra 57% til 85% i perioden 1995 – 2004. Denne stigning har fundet sted i en periode, hvor
antallet af ikke-vestlige nydanskere i arbejdsstyrken er steget med 58%. Stigningen i
beskæftigelsesgraden til trods, er den beskæftigede andel af den ikke-vestlige nydanske arbejdsstyrke
dog stadig lavere end den tilsvarende for etniske danskere.
Kun pakistanere har haft en svagt faldende deltagelse i arbejdsstyrken, men til gengæld en stigende
beskæftigelsesfrekvens og altså et fald i ledigheden blandt de, som står til rådighed for arbejdsmarkedet.
På trods af det fortsat vældig lave niveau har somaliere også haft en markant stigende
erhvervstilknytning.
Efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet er blevet ringere
Ser man separat på gruppen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, er det gået tilbage for deres
tilknytning til arbejdsmarkedet, siden lavkonjunkturen begyndte i 2002. Både mænd og kvinder har haft
et fald i andelen af beskæftigede og en nedgang i erhvervsfrekvensen på mellem 4 og 5 procent-point15.

14
15

Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2005, Tabel 143. Tabellen har ikke tal for marokkanere og afghanere.
LO, 2005, s. 80-81
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Figur 5: Arbejdsmarkedstilknytning, ikke-vestlige 16-66 årige efterkommere 2001-2004
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Et mindre antal ikke-vestlige efterkommere – kvindelige såvel som mandlige – er registreret som
pensionister, kontanthjælpsmodtagere eller som værende på introduktionsydelse. Som grafikken viser,
har lavkonjunkturen ramt de nydanske efterkommere hårdt. Ud over en faldende erhvervsfrekvens er
andelen af beskæftigede faldet i perioden 2001-2004. Andelen af beskæftigede mænd faldt fra 63,2% til
58,9%, af kvinderne fra 61,9 til 56,4%16. Flere kvinder er kommet i uddannelse, men antallet er ikke højt
nok til at forklare faldet i arbejdsstyrken. Af mændene er flere faldet helt uden for arbejdsstyrken og
figurerer nu ikke engang som ledige. Det gælder nu 9,5% af gruppen. Der er altså risiko for, at en stor
gruppe af særligt efterkommere har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet under lavkonjunkturen og
på trods af stigende beskæftigelse ikke kan få foden inden for på arbejdsmarkedet igen.
I modsætning til forældregenerationen er der kun ganske lille forskel på kønnenes tilknytning til
arbejdsmarkedet blandt efterkommere, men mændenes lille føring er blevet lidt større i perioden 20022004. Forventningen har været, at generationen af efterkommere født og opvokset i det danske
samfund gradvist ville nærme sig niveauet for etniske danskeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Gruppen ligger da også nærmere det etnisk danske niveau for beskæftigelse og deltagelse i
arbejdsstyrken end forældregenerationen. Men udviklingen de seneste år med et fald i erhvervsfrekvens
og stigende ledighed betyder en uddybning af forskellene mellem efterkommere og etniske danskere,
som er problematisk i forhold til deres fortsatte integration i samfundet.
En potentiel arbejdskraftreserve uden for arbejdsstyrken

16

Ugebrevet A4, nr. 34, 2005
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Hvis nydanskere fra ikke-vestlige lande indgik i arbejdsstyrken i samme omfang som danskere, ville der
være 20.500 flere - særligt kvinder med indvandrerbaggrund - til rådighed bare på det storkøbenhavnske
arbejdsmarked17. Der er altså et stort uudnyttet arbejdskraftpotentiale blandt indvandrere og
efterkommere, og holder den lave deltagelse i arbejdsstyrken, vil det stige i takt med, at gruppen bliver
større. Principielt består arbejdskraftreserven af ledige, som indgår i arbejdsstyrken og dermed står til
rådighed for arbejdsmarkedet, men arbejdsstyrken kan i sig selv være bevægelig. Eksempelvis er der stor
interesse om initiativer rettet mod at inddrage flere hjemmegående indvandrerkvinder på
arbejdsmarkedet. Samtidig kan man selvfølgelig hverken blandt indvandrere eller etniske danskere
antage, at hele befolkningen kan bevæges ind på arbejdsmarkedet, da en del står uden for på grund af
forhold som alder, pension, sygdom og orlov. Der kan desuden være store forskelle på kvalifikationer
og motivation og dermed potentialerne for at blive inddraget i arbejdsstyrken og på arbejdsmarkedet.
Erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens må derfor suppleres med en kortlægning af forhold som
aldersspredning, uddannelse og motivation for at vurdere den potentielle ekstra arbejdskraft.

3.4. Arbejdsløshed blandt nydanskere
Nydanskere er tre gange så arbejdsløse som etniske danskere
Også inden for arbejdsstyrken er der en væsentlig arbejdskraftreserve af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande. Ledigheden blandt indvandrerne fra ikke-vestlige lande er tre gange så høj som
ledigheden blandt etniske danskere. På landsplan var 15 % af de ikke-vestlige mænd og 17 % af
kvinderne ledige den 1. januar 2004, hvor ledigheden for begge køn hos etniske danskere var 5 %.18.
Ikke-vestlige efterkommere har en lavere andel ledige end forældregenerationen, selv om de stadig var
mere plaget af ledighed end etniske danskere. Gruppen er dog først for nylig blevet så stor, at det giver
mening statistisk at behandle den selvstændigt.

17
18

Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 2
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Figur 6: Andel arbejdsløse i den storkøbenhavnske arbejdsstyrke 1995 - 2004
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Kilde: Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 17

Fra opgang til nedgang - to forskellige faser
Som diagrammet viser, har perioden fra 1995 til i dag bestået af to meget forskellige faser. Frem til 2002
gik det fremad med nydanskernes tilknytning til det storkøbenhavnske arbejdsmarked. Ledigheden for
ikke-vestlige nydanskere faldt markant fra 38,2% (mænd) og 39,2% (kvinder) til ca. 9,5%19 for begge
køn. Arbejdsstyrken voksede samtidig med 47%, og antallet af ordinært beskæftigede nydanskere fra
ikke-vestlige lande blev mere end fordoblet.
Perioden var også positiv for etniske danskere: I samme periode faldt ledigheden til en tredjedel (fra 9,8
til 3,1% af en uændret størrelse arbejdsstyrke), og godt 40.000 flere kom i ordinær beskæftigelse. Men
fra 2002 til 2004 vender billedet. Alle etniske grupper blev ramt af stigende ledighed, men stigningen
ramte nydanskerne hårdest. Blandt etniske danskere steg ledigheden fra 3,1% til 4,3%, mens de ikkevestlige nydanskere havde en stigning fra 9,6% til hhv. 12,2% (mænd) og 12,9% (kvinder).
Trods stort udsving i omfanget var forholdet mellem grupperne nogenlunde konstant: Ikke-vestlige
nydanskere har en cirka tre gange større ledighed end etniske danskere20. At den ikke-vestlige
arbejdsstyrke stadig voksede i perioden 2002-4 betød dog, at der på trods af stærkt stigende ledighed
kom lidt flere nydanskere (cirka 1.500 personer, heraf størstedelen kvinder) i ordinær beskæftigelse i
Storkøbenhavn.

19
20

Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 17
Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 18
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Nydanskere rammes hårdere og forsinket af lavkonjunkturer
Der tegner sig et billede af, at nydanskernes beskæftigelse påvirkes både hårdere og forsinket i forhold
til etniske danskere, og at forsinkelsen både gælder i op- og nedgangstider. En analyse fra det
storkøbenhavnske Arbejdsmarkedsråd viser, at ikke-vestlige nydanskere reagerede forskudt på
stigningen i ledigheden i 2002-2004 i forhold til etniske danskere21. Efter ledigheden toppede for
etniske danskere i 2. kvartal 2004, fortsatte ledigheden blandt ikke-vestlige nydanskere med at stige. Det
nye fald i ledigheden, som startede for etniske danskere i midten af 2004, kommer først de ikke-vestlige
nydanske københavnere til glæde i 1.-2. kvartal af 200522. Og faldet er forholdsmæssigt større for
etniske danskere end nydanskere23. Fra september 2004 til september 2005 er ledigheden faldet
henholdsvis 11% og 12,7% i Hovedstadsområdet og hele landet for befolkningen som sådan24.
Store forskelle på ledigheden blandt forskellige nationaliteter
Også med hensyn til ledighed er der stor variation mellem nationaliteterne. Det er i vidt omfang de
grupper, som deltager i begrænset omfang i arbejdsstyrken, der også har de højeste ledighedsandele.
Både med hensyn til etnisk herkomst og køn inden for de enkelte grupper.
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Figur 7: Ledighed fordelt på nationalitet og køn i Storkøbenhavn 2004
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Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, Tabel 6.2

Nydanskere er ledige længere end etniske danskere

21

Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 21
LO 2005, s. 82, og Arbejdsmarkedsrådet 2005
23
Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 19
24
Nøgletal, Danmarks Statistik
22
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Nydanskere har ikke bare en højere andel ledige end etniske danskere. De er også ledige i længere
perioder. Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk viser, at andelen af ledige med ikke-vestlig
baggrund, der fortsat er ledige op til et år efter starten på et ledighedsforløb, er højest for nydanskere
fra ikke-OECD-lande hele vejen. Efter et år er dobbelt så mange nydanskere som etniske danskere
stadig ledige. For efterkommere ser det lidt lysere ud, da de ligger mellem de to grupper.
Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er - ikke overraskende - stigende, jo længere man har været i
Danmark. I takt med stigende ophold øges andelen af beskæftigede ikke-vestlige nydanskere gradvist
fra en frekvens på knap 20 inden for det første år til 55 efter mere end 15 år i landet25.
Færre forsikrede blandt nydanskere
Nydanskere er i mindre omfang forsikret end etniske danskere. Blandt de ledige var 61% af de
udenlandske statsborgere forsikret den 1. august 2005 mod 86% af de danske statsborgere26. Et mere
dækkende billede ville man dog få ved at se på andelen med nydansk herkomst, da færre end halvdelen af
alle indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Sandsynligvis er en mindre andel af hele
den nydanske befolkning forsikret, da de danske statsborgere har været i landet længere og dermed
generelt har en større tilknytning til arbejdsmarkedet og mulighed for at have optjent ret til dagpenge.

3.5. Nydanskeres fordeling på brancher
Nydanskere er koncentreret i brancher med lave kvalifikationskrav
På landsplan fordeler beskæftigede nydanskere fra ikke-vestlige lande sig i nogle henseender anderledes
på brancher end etniske danskere - også med hensyn til fordelingen blandt kønnene. De største
brancher for nydanskere er erhverv med lave kvalifikationskrav. En del er ufaglært arbejde.

25
26

Beskæftigelsesministeriet, 2005: En ny chance for alle, s. 13
Danmarks Statistik, oplyst af Fuldmægtig Berit Taul på forespørgsel.

20

Figur 8:Branchefordeling blandt nydanske mænd og kvinder 2004

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: 2005, tabel 6.4.

Knap 60% af nydanske mænd er beskæftiget inden for fem brancher, som er - i nævnte rækkefølge:
Hotel og restauration, Forretningsservice27, Jern- og metalindustri, Detail- og reparationsvirksomhed
samt Transport.
De nydanske kvinder fordeler sig lidt anderledes på brancher. For kvindernes vedkommende er knap
64% beskæftiget inden for følgende fem brancher – ligeledes i nævnte rækkefølge: Forretningsservice,
Sociale institutioner mv., Detail- og reparationsvirksomhed, Undervisning samt Hotel- og
restaurationsvirksomhed.
Nydanskere er overrepræsenteret på fire brancher
Sammenligner man med etniske danskeres fordeling på brancher, er ikke-vestlige nydanskere
overrepræsenteret inden for fire brancher:
o Nærings- og nydelsesmiddelindustrien: Både en større andel nydanske kvinder og mænd.
27

En pudsig branchekategori, som indeholder så forskellige erhverv som forskning, revision, sagførervirksomhed og rengøring. Nydanskernes markante
andel - særligt blandt kvinder - skyldes nok fortrinsvis rengøringen
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o Detailhandel og reparationsvirksomhed: Forskellen er særligt stor blandt mændene, hvor andelen af
nydanskerne er mere end 50% større end blandt etniske danske mænd.
o Hotel- og restaurationsbranchen: Beskæftiger en stor andel nydanskere, heraf langt flest mænd, men
kun en meget begrænset andel etniske danskere
o Forretningsservice: Med henholdsvis 13,3% og 20,5% mænd og kvinder er nydanskere i langt
højere grad beskæftiget inden for branchen end etniske danskere.
Brancher med færre nydanskere
Mens nydanskere primært er beskæftiget inden for fire brancher, er de i markant mindre grad end
etniske danskere beskæftiget der en række andre brancher.
Brancher
Bygge- og anlægsbranchen
Handel med biler, mekaniker, tankstationer

Forhold mellem andel nydanskere hhv. etniske danskere
beskæftiget i branchen
2,2% af nydanske mænd mod 12,7% af de etnisk danske mænd
2,2% af nydanske mænd mod 4,2 af de etnisk danske mænd

Finansierings- og forsikringsvirksomhed

0% af begge køn blandt nydanskere mod 2,8 hhv. 2,9 hos etniske
danskere
Cirka tre gange så stor andel af de etniske danskere som nydanskere af
Offentlig administration
begge køn arbejder i den offentlige administration
Hos begge køn er der omkring en tredjedel større andel etniske
Undervisning
danskere end nydanskere beskæftiget i sektoren
Ikke den store forskel for mænd, men dobbelt så stor andel etnisk
Sundhedsvæsen mv.
danske kvinder (10,1%) som nydanske kvinder (5,1%)
Er en meget vigtig branche for kvinder i begge grupper. 17,9% af de
Sociale institutioner
nydanske kvinder og 23,2% af de etnisk danske
Omkring dobbelt så stor andel etniske danskere som nydanskere af
Renovation, foreninger og forlystelser
begge køn
Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: 2005, tabel 6.4.

Staten og amterne har de laveste andele af nydanske medarbejdere
Ikke-vestlige indvandrere udgør en mindre andel af de offentligt ansatte (2,2%) end af de privatansatte
(3,4%). Laveste andele er i staten og amterne28. En væsentlig del af forklaringen ligger i, at
kvalifikationerne hos de ikke-vestlige indvandrere i højere grad efterspørges af den private sektor.
Ansatte i det offentlige har gennemsnitligt en længere uddannelse end ansatte i det private, særligt i
staten og amterne. Og indvandrere og efterkommere har et lavere gennemsnitligt uddannelsesniveau
end etniske danskere.
Måltal og integrationsstillinger
For at øge antallet af offentlige ansatte nydanskere er der fastsat måltal for andelen af nydanske ansatte,
og muligheden for at ansætte nydanskere i særlige integrationsstillinger er i 2005 blevet udvidet til også
at omfatte staten. Integrationsstillinger rummer 20% opkvalificering og giver overenskomstmæssig løn
for de resterende 80% af tiden. De er altså et eksempel på lavere indslusningsløn til nydanskere, som
28

Finansministeriet, maj 2005. Tallene er fra 2003.
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Finansministeriet ser som en metode til at øge andelen af nydanske ansatte uden at slække på
effektiviteten på grund af deres lavere kvalifikationsniveau. Det er dog ikke generelt muligt at lønne
differentieret på grund af overenskomster. Finansministeriet anbefaler desuden, at man i højere grad
bruger beskæftigelsespolitiske redskaber som jobtræning og fleksjob over for nydanskere, samt at
ministerier med et særligt stort efterslæb iværksætter en målrettet rekrutteringsindsats. For eksempel for
politiskolen og militæret. Kapitel 5 om aktivering behandler brugen og effekten af forskellige typer
beskæftigelsespolitiske redskaber over for henholdsvis nydanskere og etniske danskere.

3.6. Uddannelse - vejen frem?
Statistik fra forskellige kilder viser samstemmende, at nydanskere generelt har et væsentligt lavere
uddannelsesniveau end etniske danskere. Enigheden ophører dog, når det kommer til betydningen af
denne forskel for nydanskernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Uddannelsesmønstret blandt de 20 – 24 årige indvandrere og efterkommere
Generelt set er ikke-vestlige indvandrere den dårligst uddannede gruppe. Det gælder både blandt de 20
– 24 årige og de 25 – 64 årige. Blandt de 20-24 årige er andelen, som er indskrevet på en videregående
uddannelser, 17 % for indvandrerne, 27% blandt ikke-vestlige efterkommere og 33% for etniske
danskere29. Det betyder omvendt, at 83% af de 20-24 årige indvandrere ikke er i gang med en
videregående uddannelse, mens tallet for etniske danskere er 67% og 73 for ikke-vestlige efterkommere.

29

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2005, s. 150
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Figur 9: De 20-24 åriges uddannelsesmønster
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Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s. 150

Som ovenstående diagram viser, er forskellen særligt stor på de lange videregående uddannelser. Hvor
18% af de unge etniske danskere er indskrevet på en lang videregående uddannelse, gælder det kun for
9% af de unge indvandrere. Med 13% indskrevne ligger gruppen af ikke-vestlige efterkommere på et
mellemniveau i forhold til de øvrige to grupper.
Til gengæld er billedet anderledes for de korte videregående uddannelser : Her er 5% af de ikke-vestlige
efterkommere indskrevet, 4% af indvandrerne og kun 3% af de etniske danskere i aldersgruppen.
På de gymnasiale ungdomsuddannelser deltager indvandrerne i langt mindre omfang end både ikkevestlige efterkommere og etniske danskere, mens de erhvervsfaglige uddannelser optager en stort set
lige stor andel af de tre grupper. Knap hver anden ikke-vestlige indvandrer i alderen 16-19 år er ikke i
gang med en ungdomsuddannelse mod kun hver fjerde etniske dansker. Uddannelsesniveauet er steget
væsentligt for alle grupper og udjævnet noget i løbet af en 10-årig periode. Blandt efterkommerne er
75% af kvinderne i gang med en ungdomsuddannelse mod kun 68% af mændene.
Flere indvandrere og efterkommere falder fra deres uddannelser
Ud over at unge indvandrere og efterkommere uddanner sig i lavere grad end etniske danskere, falder
indvandrere og ikke-vestlige efterkommere i langt højere grad fra deres uddannelse end etniske
danskere. Frafaldet på forskellige typer uddannelser varierer, men på tværs af fag falder en dobbelt så
stor andel af nydanskerne fra30. En interview-undersøgelse af årsagerne til det højere frafald peger
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2005 baseret på en forløbsanalyse lavet af AKF i samarbejde med Tænketanken om udfordringer
for integrationsindsatsen i Danmark, "Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet", juni 2004. De undersøgte indvandrere og efterkommere har ophav i
den tidligere brugte betegnelse "fra mindre udviklede lande". Kategorien udgør en del af betegnelsen ikke-vestlige lande, som bruges i denne rapport.
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primært på den sociale arv, hvor forældrenes uddannelse og erhvervstilknytning er vigtige faktorer for
motivationen til at gennemføre en uddannelse31.
Uddannelsesmønstret blandt 25-64-årige indvandrere
Kun 35% af de 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande medbringer en erhvervskompetencegivende uddannelse fra hjemlandet. Og efter ankomsten gennemfører kun 10% af
aldersgruppen en sådan32. Blandt etniske danskere er andelen med en erhvervskompetencegivende
uddannelse 66% og blandt ikke-vestlige efterkommere 39%. Fordi generationen af efterkommere stadig
er relativt ung og begrænset i antal, skal tallene dog tolkes varsomt. Særligt indvandrere uddanner sig
således stadig i væsentligt mindre omfang end etniske danskere og det på to måder: Dels tager en mindre
andel af gruppen en uddannelse, dels er uddannelserne kortere end for etniske danskere. Generelt er
uddannelsesniveauet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere væsentligt lavere end for etniske
danskere. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det lavere uddannelsesniveau betyder.
Integrationsministeriet og LO fremhæver sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelsesfrekvens
Ifølge Årbog om udlændinge 2004 er der en snæver sammenhæng mellem uddannelsesniveau og
beskæftigelsesfrekvens, ligesom også uddannelse fra hjemlandet er med til at øge erhvervstilknytningen.
En analyse fra LO opgør, at 80% af forskellen mellem ikke-vestlige efterkommeres og etniske danskeres
erhvervstilknytning skyldes forskelle i uddannelsesniveau33. Resten handler om, at det er sværere for
nyuddannede nydanskere end etniske danskere at få job.
Uddannelsesniveauet har større betydning for efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet end
indvandreres. For ikke-vestlige indvandrere kan uddannelsesniveau forklare cirka 45% af forskellen.
At efterkommernes erhvervstilknytning er meget lavere end etniske danskeres og synes at gå den
forkerte vej efter perioden med lavkonjunktur er foruroligende i forhold til fremtiden. Gruppen af
efterkommere vokser voldsomt i de kommende år. Inden for de næste 10 år vil gruppen af 16-19-årige
blive tredoblet, og det bliver derfor stadig mere vigtigt at sikre, at de får uddannelser og fodfæste på
arbejdsmarkedet34.
Uddannelse ingen sikkerhed for beskæftigelse
Storkøbenhavnske ledighedstal opdelt på forskellige uddannelsesniveauer taler dog imod antagelsen
om, at uddannelse er en sikker vej ud af ledigheden. De viser en begrænset forskel på andelen af ledige
blandt ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse35. Forholdet mellem
nydanskernes og de etniske danskeres ledighed ligger relativt ens på de tidligere nævnte 300%.
Mange ikke-vestlige indvandrere bruger ikke deres uddannelse
Samtidig har mange ikke-vestlige nydanskere en uddannelse, som de ikke bruger. En undersøgelse af
nyankomne udlændinge i Københavns kommune viser eksempelvis, at kun hver fjerde af de
beskæftigede bruger deres medbragte erfaringer (uddannelse og erhvervserfaringer) i deres
beskæftigelse36. Undersøgelser af selvstændige indvandrere peger på, at en del af både ansatte og ejere af
Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i samarbejde med AKF: Udlændinge på ungdomsuddannelserne - frafald og faglige kundskaber,
januar 2005, gengivet i Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2005.
32 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 2004
33 LO, 2005
34 Erik Bonnerup, formand for regeringens integrationstænketank i Ugebrevet A4 nr.34, 2005
35 Arbejdsmarkedsrådet, 2005, s. 33
36 Københavns Kommunes Integrationsenhed: Rapport om nyankomne udlændinges arbejdsmarkedstilknytning i København, juli 2005
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indvandrervirksomheder har en højere uddannelse, som de ikke bruger37. Egne interviews med
arbejdspladser med en relativt høj andel ansatte nydanskere, blandt andet inden for ældresektoren,
peger også på, at en del nydanskere opgiver at finde job inden for eget fag og starter i en anden ende af
arbejdsmarkedet på jobs med lavere kvalifikationskrav. Nogle med et ønske om at søge videre mod eget
fagområde derfra, andre som en permanent udvej.

Shahamak Rezai, Roskilde Universitetscenter juli 2004: Det duale arbejdsmarked i et velfærdstatsligt perspektiv – et studie af dilemmaet mellem uformel
økonomisk praksis og indvandreres socioøkonomisk integration. Delrapport 3: Indvandrerejede virksomheders finansieringsformer – muligheder og
barrierer.
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Kapitel 4
Svingdøre blandt ledighedsberørte nydanskere
4.1. Opsummering
Dette afsnit belyser, om ledighedsberørte nydanskere med ikke-vestlig baggrund har vanskeligere ved at
fastholde sig på arbejdsmarkedet end ledighedsberørte etniske danskere. Er der med andre ord en særlig
etnisk betinget svingdørsproblematik i Storkøbenhavn, der betyder, at nydanskere ryger ud i kortere og
løsere ansættelsesforhold end etniske danskere? Spørgsmålet belyses ved at sammenholde tre forskellige
typer statistisk materiale, nemlig:




Ledighedsberørte personers selvforsørgelsesgrad, som beskriver, hvor stor en del af året, de
personer, der er berørt af ledighed, forsørger sig selv
Længden af ledighedsperioder for personer, der er berørt af ledighed, hvilket beskriver hvor længe
personer er ledige
Længden af beskæftigelsesperioder, hvilket belyser, hvor lang tid personer var i arbejde, inden de
blev ledige.

Fokus er på ledighedsberørte, som er den del af arbejdsstyrken, der har været offentligt forsørget i løbet
af de analyserede perioder. Der er lagt størst vægt på at analysere de forsikredes forhold.
Nydanskere er ikke mere svingdørsansatte end etniske danskere
Som det foregående afsnit viste, har nydanskere med ikke-vestlig baggrund en markant løsere
tilknytning til arbejdsmarkedet end etniske danskere. Dette afsnit viser, at der imidlertid ikke er
statistisk belæg for at sige, at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er udsatte for
særlig svingdørsansættelser, der sender dem ud og ind af korte ansættelsesforhold sammenlignet med
etniske danskere. Der således er heller intet, der tyder på, at storkøbenhavnske nydanskere oplever en
stigende svingdørseffekt.
Når ledighedsberørte nydanskere alligevel har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end
ledighedsberørte etniske danskere hænger det i altovervejende grad sammen med tre faktorer:




Nydanskere har vanskeligere ved at komme tilbage i arbejde, når de er blevet ledige
Nydanskere har lidt kortere ansættelsesforhold end etniske danskere
Nydanskere er overrepræsenteret i brancher og stillingskategorier præget af løse
ansættelsesforhold og tilknytning til arbejdspladsen.

27

4.2. Lediges selvforsørgelse i Storkøbenhavn
Nydanskere er ledige længere – og ansat i lidt kortere perioder
Opgørelser over selvforsørgelsesgraden blandt ledighedsberørte i Storkøbenhavn tegner et billede af, at
ikke-vestlige nydanskere er ledige en større del af året end ledige etniske danskere38. Den lavere
selvforsørgelsesgrad hos nydanskere skyldes først og fremmest, at nydanskere har sværere ved at
komme tilbage i arbejde, når de først er blevet ledige. Den enkelte periode med ledighed for ikkevestlige nydanskere i 2004 var i gennemsnit en tredjedel længere end for etniske danskere.
Nydanskernes ansættelsesperioder var i gennemsnit også kortere end etniske danskeres, men her er
forskellen langt mere begrænset. Kombinationen af lidt kortere ansættelser og meget længere
arbejdsløshedsperioder betyder sammenlagt, at ledighedsberørte ikke-vestlige nydanskere i
Storkøbenhavn forsørger sig selv en væsentlig mindre andel af året end etniske danskere i samme
situation.
Flere nydanskere er længere tid på offentlig forsørgelse end andre danskere
Det overordnede billede er, at flere nydanskere er længere tid på offentlig forsørgelse end etniske
danskere. Det er en anden måde at sige, at flere nydanskere er længere tid ledige end etniske danskere,
samt at de ikke er forsikrede gennem en arbejdsløshedskasse.
Hvor etniske danskere, som var berørt af ledighed i Storkøbenhavn i 2004, i gennemsnit forsørgede sig
selv 45% af tiden, forsørgede nydanskere med en ikke-vestlig baggrund kun sig selv 32% af tiden.
Forskellen skyldes til dels, at en større andel af de ikke-vestlige nydanskere havde en selvforsørgelsesgrad på 0 som udtryk for, at de ikke på noget tidspunkt i løbet af året har forsørget sig selv.
Figur 10: Gennemsnitlig selvforsørgelsesgrader fordelt på etnicitet i Storkøbenhavn 2004

Kilde: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, særkørsel fra DREAM 2005

25% af de ledige nydanskere var ikke i arbejde i 2004
38

Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005 samt særkørsler fra DREAM lavet af Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Disse tabeller udgør
grundlaget for dette kapitel, hvor der ikke er angivet en anden kilde. Arbejdsmarkedsrådets egne tabeller indeholder aktiverede ledige, men ikke
kontanthjælpsmodtagere. Særkørslerne inkluderer arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, men hverken aktiverede eller modtagere af
introduktionsydelse og starthjælp.
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I 2004 er 25,4% af de ledighedsberørte ikke-vestlige nydanskere, som er tilmeldt AF, på intet tidspunkt
af året i arbejde, mens tallet for den tilsvarende gruppe af etniske danskere er 16,9%. Som diagrammet
nedenfor viser, er mere end 50% af alle ledighedsberørte ikke-vestlige nydanskere, som er tilmeldt AF,
højest i arbejde 20% af året. Og kun knapt 14% af de ledighedsberørte nydanskere, som er tilmeldt AF,
er i arbejde mere end 80% af året.
Billedet for den tilsvarende gruppe af etniske danskere er noget anderledes, idet ’kun’ 36% af de etniske
danskere er ledige i mere end 80% af året, mens 25% kun er ledige i op til 20% af året. Det betyder, at
der blandt de ledighedsberørte personer, der var tilmeldt AF-Storkøbenhavn i 2004, var dobbelt så stor
en andel etniske danskere som nydanskere, der forsørgede sig selv i mere end 80% af året. Omvendt
var der en markant større andel nydanskere, som maksimalt forsørgede sig selv 20% af året end etniske
danskere, nemlig 51,5% nydanskere overfor 35,7% etniske danskere.
Figur 11: Selvforsørgelsesgrad fordelt på etnicitet
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Kilde: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, særkørsel fra DREAM 2005

Selvforsørgelsesgraden varierer mellem nationaliteterne
Det relativt lave niveau af selvforsørgelse for nydanskere varierer mellem nationaliteter. De største
nationalitetsgrupper blandt de storkøbenhavnske borgere med ikke-vestlig baggrund - Tyrkiet, Irak,
Iran og Pakistan - har en lav selvforsørgelsesgrad, hvilket i lidt i mindre grad også gælder borgere fra det
tidligere Jugoslavien.
Fra 2000 – 2004 har nydanskere haft lav selvforsørgelsesgrad
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Fra 2000 til 2004 har ikke-vestlige nydanskeres fordeling på selvforsørgelsesgrader ligget stabilt, mens
det for etniske danskere er gået lidt ned ad bakke. Den forskellige udvikling ændrer dog ikke
grundlæggende på det beskrevne forhold mellem etniske danskeres og nydanskeres fastholdelse på det
storkøbenhavnske arbejdsmarked. Blandt etniske danskere har en større andel i dag en lav
selvforsørgelsesgrad på 0-40%, mens andelen af ledige med en høj selvforsørgelse på minimum 80% er
faldet fra knap 30% til de beskrevne godt 25%.

4.3. Selvforsørgelse blandt kontanthjælpsmodtagere
Mange nydanskere på kontanthjælp
Knap 30% af de ikke-forsikrede personer (d.v.s. kontanthjælpsmodtagere), som er tilmeldt AF i
Storkøbenhavn, er ikke-vestlige nydanskere. Ikke-vestlige nydanskere er således markant
overrepræsenteret i gruppen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere både set i forhold til
deres andel af den samlede befolkning i Storkøbenhavn (12,5%) og i forhold til deres andel af
ledighedsberørte i Storkøbenhavn (17,3%). Den relativt høje nydanske andel skyldes, at en større andel
af nydanskere er på kontanthjælp39.
Det seneste års fald i ledigheden har betydet et fald i antallet af københavnske ikke-forsikrede ledige,
men faldet er langt fra så stort som faldet i forsikrede ledige. Da ledighedsfaldet primært er kommet
etniske danskere til gode, er der grund til at tro, at det mest er dem, som har forladt gruppen af
kontanthjælps-modtagere.
Lav selvforsørgelse blandt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
Ikke-forsikrede ledighedsberørte har en væsentlig mindre selvforsørgelsesgrad end forsikrede, selv om
den undersøgte gruppe udgør den arbejdsmarkedsparate del af kontanthjælpsmodtagerne. Gruppens
niveau for selvforsørgelse ligger en tredjedel lavere end tilfældet er for forsikrede ledighedsberørte. Her
kan det dog påvirke billedet, at tallene ikke inkluderer aktiverede. Der er forskelle på regler og praksis
inden for aktivering af ledige ikke-forsikrede og forsikrede. Eksempelvis bliver unge
kontanthjælpsmodtagere ofte aktiveret hurtigt. Tidspunkt og omfang af aktiveringen i de berørte
grupper kan altså påvirke selvforsørgelsesgraden og evt. forskyde forholdet mellem de to grupper.
Forsikrede kvinder har en marginalt højere gennemsnitlig selvforsørgelse end deres mandlige
modstykke, men billedet blandt kontanthjælpsmodtagerne er markant anderledes. Her har kvinderne et
efterslæb på knap 20% i forhold til mændene.
Den store forskel i niveauet mellem forsikrede og ikke-forsikrede handler om, at langt flere ikkeforsikrede slet ikke forsørger sig selv i løbet af et år, mens langt flere forsikrede forsørger sig selv
størstedelen af året.
Kombinerer man de to faktorer, som ser ud til at indebære en lavere selvforsørgelse, nemlig manglende
forsikring og nydansk herkomst, er niveauet, som man næsten kan tænke sig, endnu væsentlig lavere.
Her ligger ikke-vestlige nydanskere 30% lavere end etniske danskere, knap hver anden har ingen
selvforsørgelse overhovedet, og kun hver 20. forsørger sig selv over 70% af tiden.

39

Karen Margrethe Dahl, 2005, s. 34
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Figur 12: Selvforsørgelsesgrader blandt kontanthjælpsmodtagere
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4.4. Ledighedsperioder
Selvforsørgelsesgrader fortæller ikke i sig selv, om personerne er ansat i mange korte eller få længere
forløb. Eksempelvis kan mange korte ansættelsesforløb sammenlagt beløbe sig til en høj grad af
selvforsørgelse. Omvendt er personer med lange ansættelsesperioder også tilbøjelige til at have længere
ledighedsforløb. Under deres lange ansættelse indgår de ikke i statistikken, da de ikke er berørte af
ledighed, og de optræder først, når deres - længere - ledighedsperiode begynder. De får med andre ord
en lav selvforsørgelsesgrad på trods af en længerevarende ansættelse forud for ledigheden. Derfor er det
nødvendigt at kvalificere fortolkningen af selvforsørgelsesgraderne med data om varighed af
ledighedsperioder og ansættelsesforhold. Det sidste belyses gennem registrerede perioder uden offentlig
forsørgelse.
Nydanskere har længere ledighedsperioder
Forsikrede nydanskeres ledighedsperioder er gennemsnitligt længere end etniske danskeres. I
Storkøbenhavn var den enkelte periode med ledighed for ikke-vestlige nydanskere i 2004 i gennemsnit
en tredjedel længere end for etniske danskere, nærmere betegnet 25 uger over for 19 uger40. Igen er
Iran, Irak og Pakistan blandt landene med de længste ledighedsperioder.

40

Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005, s. 23
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Nedenstående diagram viser, hvor stor en andel af de forsikrede ledige, der fortsat er ledige hhv. 4, 8,
13 og op til 52 uger efter deres første ledighedsdag. Diagrammet viser, at flere indvandrere og
efterkommere end etniske danskere bliver fastholdt i ledighed i samtlige opgjorte perioder op til et år.
Og videre, at indvandrerne i hele den opgjorte periode har den største andel ledige.
Der er et usikkerhedsmoment ved disse tal, som stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Forbeholdet
ligger i, at jobindsats.dk registrerer en ledighedsperiode som værende afsluttet, hvis en person i en uge
figurerer som andet end ledig. Hvis en person f.eks. er på en uges ferie betalt af feriepenge fra en
tidligere arbejdsgiver vil pågældendes ledighedsforløb blive registreret som afsluttet før ferien og et nyt
forløb begynde, når ferien er slut. Det er dog ikke muligt at vurdere omfanget af denne usikkerhed.
Denne usikkerhed er uddybet senere i dette kapitel under overskriften ”Forbehold ved materialet”.
Figur 13: Ledighedsperioder fordelt på etnicitet i Storkøbenhavn 1. kvartal 2004

41

100
90
80
6566

70

Procen t

60

Ikke OECD Indvandrere

53
52 53

50
40

40

Ikke OECD Efterkommere
42
41

Etniske danskere
36
33

29

30

23

30
27
18

20

24
21
14

21
17
11

18
13

10

16
9

10

14
8

9

13
7

8

11
6

7 5

0
0

4

8

13

17

21

26

30

34

39

43

47

52

Antal uger
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Blandt indvandrere har mænd en større chance end kvinderne for at komme i beskæftigelse inden for
de første 8 uger. Efter den indledende periode har mændene en større andel, der fortsat er ledige op til
1 år, som er den fulde periode, statistikken dækker. For efterkommernes vedkommende er billedet
mere grumset. I 2003 havde kvinderne en større restgruppe af ledige efter alle perioder, mens føringen
skifter mellem perioder i starten af 2004. Data om ikke-forsikrede ledighedsperioder indgår desværre
hverken i den brugte statistik eller jobindsats.dk's database.
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Tallene viser bruttoledigheden, dvs. alle ledige inkl. aktiverede
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4.5. Beskæftigelsesperioder
Kun lille forskel i ansættelsesperioder hos nydanskere og etniske danskere
For at belyse, om nydanskere er mere tilbøjelige til svingdørsansættelser end etniske danskere er det
nødvendigt at se på varigheden af de enkelte ansættelsesperioder, som ledighedsberørte personer har.
Og her viser det sig, at der overordnet set ikke er nogen markant forskel på længden af de perioder,
hvor ledighedsberørte ikke-vestlige nydanskere henholdsvis etniske danskere forsørger sig selv. Med
gennemsnitlige ansættelsesperioder på henholdsvis 14,2 og 15,8 uger var nydanskernes
ansættelsesperioder 11% kortere end de etnisk danske storkøbenhavnere42. Med andre ord handler den
markante forskel i selvforsørgelse kun i begrænset omfang om kortere ansættelser og i langt højere grad
om de længere ledighedsperioder. Ser man på udviklingen fra 2000 – 2004, er ansættelsernes
gennemsnitlige længde vokset en anelse i perioden, men den etniske forskel på 1,6 uger er den samme.
Diagrammet nedenfor viser at:


En langt større andel nydanskere end etniske danskere har ikke på noget tidspunkt af året
forsørget sig selv (25% nydanskere mod 17% etniske danskere)



En lidt større andel af nydanskerne har korte ansættelser på op til en måned (20,4% over for
17,8% af de etnisk danske ledighedsberørte)



Etniske danskere har størst andel ledighedsberørte med relativt lange ansættelser på 3-6
måneder (23% mod 17,4% af de ikke-vestlige nydanskere) og 6-12 måneder (20% over for kun
14,8% af nydanskerne).

Figur 5: Selvforsørgelsesperioder blandt ledighedsberørte i Storkøbenhavn 2004
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Særkørsel fra DREAM lavet af Arbejdsmarkedsrådet over længde af selvforsørgelsesperioder opdelt på etnisk ophav, køn og a-kasse-tilhørsforhold 2004.
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Kilde: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, særkørsel DREAM 2005

Kontanthjælpsmodtagere har lidt længere ansættelsesperioder
Gruppen af ikke-forsikrede viser en overraskende tendens: Deres ansættelsesperioder er gennemsnitligt
lidt længere end de forsikredes. På tværs af etnicitet og køn er de ikke-forsikredes perioder med
selvforsørgelse 16,8 uger og dermed 1,3 uge længere end gennemsnittet for forsikrede. Mere markant er
det for vestlige nydanskere, hvor forskellen er på 3,4 uge. Også tilbage i 2000 havde ikke-forsikrede
længere ansættelsesperioder, men her var føringen kun halvt så stor, nemlig 0,6 uge. Knap så
overraskende er andelen af kontanthjælpsmodtagere, som ingen selvforsørgelse har i løbet af et år,
markant højere end blandt forsikrede. I gennemsnit er 35% af denne gruppe ikke i arbejde på noget
tidspunkt i løbet af et år mod 25% af de forsikrede ledighedsberørte nydanskere og 17% af de
ledighedsberørte etniske danskere (jvf. figur 5). Her er en markant forskel på andelen af langtidsledige
ikke-forsikrede etniske danskere og ikke-vestlige nydanskere, som det fremgår af figur 3 tidligere i dette
kapitel. Hvor 44% af de nydanske kontanthjælpsmodtagere ikke er i arbejde i løbet af et år, er andelen
blandt etnisk danske kontanthjælpsmodtagere 31%.

4.6. Tilbage til ledighed
Flere indvandrere vender tilbage til ledighed efter 5 – 8 uger væk fra AF-systemet
Perioder med selvforsørgelse kan desuden belyses gennem jobindsats.dk's tal for ledige, der starter et
nyt ledighedsforløb inden for et år. Disse tal tegner også et billede af, at indvandrere fra ikke-OECDlande har en lidt større tilbøjelighed til at vende tilbage til AF inden for de første 8 uger end etniske
danskere. Forskellen er dog ikke nær så stor som springet i selvforsørgelsesgrad og bekræfter altså
indtrykket af, at forskellen ligger i varighed af ledighed i højere grad end ansættelse.
Mere påfaldende er forskellen til ledige efterkommere, som er mindre tilbøjelige til at melde sig hos AF
igen inden for 8 uger. Inden for perioden er der også en interessant forskel mellem, hvornår personer
atter står hos AF. På tværs af etnicitet vender langt flere tilbage i de første 4 uger end i de efterfølgende
perioder. Andelen af etniske danskere er dog størst i de første 4 uger, mens andelen af indvandrere og
efterkommere, der kommer tilbage efter 5-8 uger, er større.
Etniske forskel på fastholdelse
Efter den indledende periode er der begrænsede forskelle mellem de etniske gruppers tilbagefald til AF.
Dog er der en lavere andel ikke-OECD indvandrere end etniske danskere, som ikke vender tilbage
inden for 52 uger og altså kan betragtes som fastholdt. I første halvår af 2004 gjaldt det 32,5% af
indvandrerne mod 36,6% af de etniske danskere.
Både niveauet og forskellen mellem grupperne varierer over tid og sted (hele landet, henholdsvis
Storkøbenhavn), ligesom andelen, som ikke vender tilbage til ledighed inden for et år, svinger.
Forskellen mellem nydanskere og etniske danskere var væsentligt højere i de opgjorte perioder af 2004
end det foregående år, så tendensen til lavere fastholdelse af indvandrere end etniske danskere kan være
stigende. Efterkommerne havde i 2003 en størst andel, der ikke vendte tilbage til ledighed inden for et
år, men etniske danskere har overtaget denne førerposition i første halvdel af 2004, både i
Storkøbenhavn og på landsplan. Den forbedrede fastholdelse af etniske danskere passer tidsmæssigt
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med det startende fald i denne gruppes ledighed efter 1. kvartal 2004 i Storkøbenhavn43. Ved
fortolkninger af efterkommernes ledighed er det dog vigtigt at være opmærksom på, at gruppen stadig
er relativt lille, og billedet derfor let påvirkeligt. Ved at bruge årsopgørelser frem for kvartaler er tallene
større og mere pålidelige, men de er til gengæld ældre, da de seneste helårs-opgørelser på jobindsats.dk
er fra 2003.
Forbehold ved materialet
Jobindsats.dk’s måling af ledighedsberørtes ”tilbagefald” til AF har dog en usikkerhed, hvis omfang er
svær at vurdere. Begivenheder som ferie betalt af en tidligere arbejdsgiver, karantæne fra a-kassen og
sygedagpenge figurerer ikke som ledighed og afbryder dermed på papiret et ledighedsforløb. Hvad der
ser ud som meget korte ansættelser på op til 4 uger kan derfor eksempelvis reelt være ferie fra ledighed
for personer, der har været i arbejde det foregående år. Det kan måske være med til at forklare etniske
danskeres større tilbøjelighed til tidlig tilbagevenden. Med en lavere ledighedsprocent må andelen af
ledige etniske danskere, der har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, være højere end for
nydanskeres vedkommende. Omvendt samler en del nydanskere årets ferie for at tage en længere tur til
hjemlandet, og i det omfang en ledig tidligere har optjent ferie, kan dette være med til at øge andelen af
nydanskere, der vender tilbage efter 5-8 uger.
Det er endnu sværere at vurdere den etniske fordeling og dermed betydning af forhold som
sygedagpenge og karantæneperioder. Oplysninger om sygedagpenge kunne sandsynligvis fremskaffes
ved en særkørsel i Danmarks Statistik, men næppe karantæner fordelt på etnicitet. jobindsats.dk
rummer en anden potentiel fejlkilde: Bruger man kategorien "ledige" frem for kategorien "ledige og
aktiverede/bruttoledighed", afbryder aktiveringsforløb ledighedsperioder, så de kommer flere korte
ledighedsforløb snarere end et langt. Analysen her er derfor baseret på tallene for bruttoledighed.

4.7. Fag og ledighed
De lediges evne til at forsørge sig selv varierer naturligt nok mellem fag. Selvforsørgelsesgrader og
varigheden af perioder med selvforsørgelse blandt de enkelte a-kassers medlemmer giver et billede af
fastholdelsen inden for forskellige brancher44.
Efterspurgt arbejdskraft hos sygeplejersker og malere
I nogle a-kasser er en høj gennemsnitlig selvforsørgelsesgrad et udtryk for lav ledighed inden for
branchen. Eksempelvis har DSA, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse45, i 2004 et gennemsnit på
0,7 mod et gennemsnit på tværs af fag på 0,424. Med andre ord har en ledig sygeplejerske i gennemsnit
forsørget sig selv 80% af året mod et gennemsnit på 42%. Tallet er for kvinder, som udgør 96,5% af de
ledighedsberørte medlemmer. Mere end halvdelen af de ledighedsberørte medlemmer har forsørget sig
selv over 80% af året. A-kassen brillerer med en ledighedsprocent under 1 i 200446. Med et gennemsnit
på 17,1 uge varer de kvindelige ledighedsberørte sygeplejerskers ansættelser da også knap 2 uger
længere end gennemsnittet. Blandt ikke-vestlige er ansættelserne 3 uger længere end gennemsnittet.
Faggruppen udviser desuden den sjældne tendens, at de ikke-vestlige nydanskeres ansættelser er længere
end deres etnisk danske fagfællers ansættelsesperioder. Kun ganske minimalt, men afvigelsen er
43

Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005, Figur 12
Særkørsler fra DREAM lavet af Arbejdsmarkedsrådet. Dels opgørelser over ledighedsberørtes selvforsørgelsesgrader i Storkøbenhavn fordelt på a-kasser,
herkomst og køn i 2000 og 2004, dels gennemsnitlig varighed af perioder med selvforsørgelsesperioder fordelt på samme parametre.
45
A-kassen har ændret navn fra Danske Sygeplejerskers a-kasse til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse.
46
Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tal for 4. kvartal. Ledighedstal fra Danmarks Statistik ligger lavere end mange andre kilder, da de eksempelvis ikke
indeholder aktiverede ledige.
44
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interessant, da den i øvrigt kun findes i ganske få a-kasser, som hovedregel a-kasser med et meget lille
antal nydanske medlemmer.
Tendensen med høj gennemsnitlig selvforsørgelse gælder også MM-A, Malerfagets og Maritim A-kasse,
hvor malerfaget har en lav ledighed på 1,8% og varsler om flaskehalsproblemer i Storkøbenhavn. Også
her er ansættelsesperioderne længere end gennemsnittet. Branchen beskæftiger dog kun ganske få ikkevestlige nydanskere.
Sæsonansatte restaurations-arbejdere
En række a-kasser med relativt høj ledighed viser tilsvarende en lav gennemsnitlig selvforsørgelsesgrad.
Eksempelvis restaurationsbranchen med en gennemsnitlig selvforsørgelse på 37% og en
ledighedsprocent i Storkøbenhavn på 15,3 ved udgangen af 2004. Restaurationsbranchen som er kendt
for sæsonarbejde og dermed svingdørsansættelser har - som man kunne forvente - en
selvforsørgelsesgrad under gennemsnittet. Restaurantions-arbejdernes gennemsnitlige underskud er dog
ikke nær så markant som den etniske forskel imellem medlemmerne. De etniske danskere har en
gennemsnitlig selvforsørgelse på knap 47%, men ikke-vestlige nydanskere ligger under 30%. A-kassen
har den specielle etniske sammensætning, at der er 50% flere ledighedsberørte nydanske end etnisk
danske medlemmer. De ledighedsberørte medlemmer af Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse
har lidt kortere ansættelsesperioder end gennemsnittet, men deres gennemsnit bliver trukket ned af de
mange nydanske ledige medlemmer, hvis ansættelser varer knap 3 uger mindre end deres danske
kollegers. Branchen er dog generelt præget af sæsonarbejdet med en over-gennemsnitlig andel korte
ansættelser og modsvarende lille del relativt langvarige ansættelser. En relativt lille del forsørger slet ikke
sig selv i løbet af året.
En anden a-kasse med en relativt stor andel nydanske medlemmer er de Offentligt Ansattes A-kasse.
Knap hver fjerde ledighedsberørte medlem har en ikke-vestlig baggrund. A-kassen forsikrer blandt
andet social og sundhedshjælpere og -assistenter, som er en faggruppe med en stigende andel nydanske
medarbejdere. Den høje efterspørgsel efter faggruppen er efter al sandsynlighed med til at tegne billedet
af en a-kasse med selvforsørgelse godt over gennemsnittet, ikke mindst for nydanskere. Med hensyn til
ansættelsernes varighed ligger de etnisk danske medlemmer gennemsnitligt, mens de ikke-vestlige
nydanskere har godt en uges længere forløb end gennemsnittet på tværs af fag. Forskellen på
varigheden af de etniske danske og ikke-vestlige medlemmers ansættelsesperioder er mindre i nogle af
de a-kasser, som har en stor anden nydanske medlemmer. Blandt andet de Offentligt Ansattes A-kasse
og det hedengangne Kvindeligt Arbejderforbund - nu en del af 3F - hvor flere end hvert andet
ledighedsberørte medlem er ikke-vestlig nydansker.
Høj efterspørgsel og få nydanskeres i byggebranchen
Høje selvforsørgelsesgrader i Træ-Industri-Byg bærer også præg af, at byggefagene har høj beskæftigelse
og er præget af flaskehalse. Ansættelsesperioderne ligger også pænt over gennemsnittet, særligt for
nydanskere, der er ansat 3,5 uge længere ad gangen end i andre brancher. Der er til gengæld ikke mange
nydanske medarbejdere inden for byggebranchen, og tallene er derfor baseret på en ret lille gruppe.
Den gennemsnitlige ansættelsestid er noget lavere for kvinder, men deres antal er til gengæld også
stærkt begrænset inden for branchen.
Nydanskeres selvforsørgelse er mindre inden for alle faggrupper
Den etniske fordeling inden for faggrupperne viser generelt, at udsving på forskellige branchers
fastholdelse ikke kan forklare de overordnede forskelle i gennemsnitlig selvforsørgelsesgrad. Nok er
nydanskere overrepræsenteret i en række brancher med en høj personaleomsætning og sæson-
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ansættelser, men inden for de enkelte fag forsørger de etnisk danske ledige stadig sig selv en større del af året end de
nydanske ledige. I samtlige a-kasser har de etnisk danske ledige medlemmer en højere gennemsnitlig
selvforsørgelse end de nydanske medlemmer. Kun én A-kasse, STA, som forsikrer stats- og teleansatte,
viser det modsatte billede, men a-kassen har et så lavt antal ikke-vestlige medlemmer, at udsvinget er
urimeligt at fortolke.
Forskellen mellem de etnisk danske medlemmers og nydanskernes selvforsørgelse er i de enkelte akasser i mange tilfælde væsentlig større end fagets afvigelse fra den gennemsnitlige selvforsørgelse på
tværs af fag. Også ansættelsernes varighed varierer med etnisk baggrund inden for fagene og ofte mere
end de enkelte a-kasser afviger fra gennemsnittet.
Lille forskel i selvforsørgelsesgrader blandt selvstændige
De to selvstændige A-kasser ASE og DANA har gennemsnitligt et lavt niveau for selvforsørgelse særligt for kvinder. Da indvandrere i højere grad end etniske danskere arbejder som selvstændige,
jævnfør kapitel seks, er det interessant, at forskellen på etniske danskeres og nydanskeres
selvforsørgelse er langt mere beskeden i disse to a-kasser end det generelle niveau. Ikke-vestlige
nydanskere udgør henholdsvis 30% og 55% af de ledighedsberørte medlemmer af ASE og DANA i
Storkøbenhavn. ASE, de selvstændigt erhvervsdrivendes a-kasse, er i 2002 ændret til en tværfaglig akasse og optager altså også lønmodtagere. A-kassen har en lidt højere selvforsørgelse end DANA.
A-kasserne for selvstændige udviser en række fælles tendenser med hensyn til sammenhænge mellem
etnisk herkomst og selvforsørgelsesniveau. Til forskel fra de fleste andre a-kasser har de selvstændiges
a-kasser en større andel etnisk danske end nydanske medlemmer, der slet ikke forsørger sig selv og altså
har selvforsørgelsesgraden 0. De to selvstændige a-kasser har en mindre forskel mellem varigheden af
de etniske danske henholdsvis nydanske medlemmers ansættelser. I ASE har ikke-vestlige de længste
gennemsnitlige forløb på 16,9 uger. Særligt DANA har til gengæld en relativt stor del medlemmer med
meget korte ansættelser på op til 4 uger.
De to a-kassers relativt ens niveau for gennemsnitlig selvforsørgelse dækker over forskelle i
sammensætningen af medlemmernes selvforsørgelse. Blandt ASEs ledige medlemmer har hver femte
ikke forsørget sig selv på noget tidspunkt af året mod kun hver 7. af DANAs medlemmer. Hos DANA
har knap 30% af de ledige til gengæld en meget lav selvforsørgelse på op til 20% af tiden mod omkring
20% af ASEs ledige medlemmer. I den anden ende af spektret har ASE et forspring på 4 procentpoints
i andelen med en meget stor evne til at forsørge sig selv, dvs. minimum 70% af tiden. Disse forskelle
harmonerer med DANAs større andel nydanske ledighedsberørte kombineret med de etniske udsving i
forsørgelsesniveauer, som er beskrevet ovenfor.
Nydanskere forsørger sig generelt mindre og har kortere ansættelsesperioder end etniske danske kolleger
Det samlede billede af ledigheds- og selvforsørgelsesperioder fordelt på fag er, at der er en række forventelige - udsving betinget af forhold som de enkelte fags beskæftigelsessituation og sæsonudsving.
Inden for begge de fagopdelte målinger af henholdsvis selvforsørgelsesgrad og varighed af
beskæftigelse er de etniske udsving inden for fagene dog ofte større end fagenes udsving fra et
gennemsnitligt niveau. På tværs af fag forsørger ikke-vestlige ledighedsberørte nydanskere med andre
ord sig selv en mindre andel af året og har kortere ansættelsesperioder end deres danske kolleger.
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Kapitel 5: Aktivering som vej til arbejde
Dette kapitel belyser fastholdelses- og svingdørsproblematikken ud fra spørgsmålet, om der er forskelle
i, hvordan aktivering bruges over for forskellige etniske grupper af AF-tilmeldte ledige, samt om der er
etnisk betingede forskelle i effekten af aktiveringsindsatsen. Da det overordnede formål med aktivering
er, at de aktiverede opnår ordinær beskæftigelse, er aktivering et væsentligt instrument til at fremme
nydanskeres fastholdelse på arbejdsmarkedet.

5.1. Opsummering
Dette afsnit viser, at der er forskel på, i hvilken grad forskellige grupper af ledige aktiveres, ligesom der
er forskel på, hvilke aktiveringsredskaber der anvendes og med hvilken effekt. Dette kapitel viser
således, at:









Forsikrede indvandrere aktiveres mere end etniske danskere, men flere etniske danskere bliver
fastholdt i arbejde efter et aktiveringsforløb end indvandrere
Etniske danskere indgår i længere aktiveringsforløb end nydanskere, hvilket muligvis kan
forklare noget af forskellen i effekten af aktiveringsforløb
Også blandt modtagere af kontanthjælp tilmeldt AF er indvandrere mere tilbøjelige til at blive
aktiveret end de etniske danskere
Effekten af aktivering er cirka lige stor for forsikrede og modtagere af kontant- og starthjælp
Stort set alle aktiveringsredskaber virker bedre for forsikrede etniske danskere end for
forsikrede nydanskere
Effekten af aktivering blandt modtagere af kontant- og starthjælp er størst for nydanskerne
Indvandrerkvinder er den gruppe, der aktiveres mest
Job med løntilskud har den bedste effekt på alle grupper, men bruges langt mere over for
etniske danskere end nydanskere.

Begrebsafklaring
I dette kapitel anvendes begreberne aktiveringsgrad og aktiveringseffekt ofte. Aktiveringseffekten angiver,
hvor meget selvforsørgelsen er ændret for den aktiverede efter aktivering. Dette er nærmere defineret i
afsnit 5.2.
Aktiveringsgraden beregnes ud fra målinger af, hvor mange personer i en gruppe der aktiveres, og hvor
længe aktiveringsforløbene varer for personerne i denne gruppe.
Kilder
Hvor intet andet er nævnt, stammer tallene i dette kapitel fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database
jobindsats.dk. Hvor resten af denne rapport primært bruger kategorierne indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande, bruger jobindsats.dk kategorierne indvandrere og efterkommere fra ikke-OECD-lande. Med
mindre andet er anført, er det derfor denne gruppe, der omtales i kapitlet. Se metodeafsnit for en nøjere
redegørelse for forskellen.
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5.2. Forskellige gruppers aktiveringsgrad
Indvandrere har størst aktiveringsgrad
Hvad angår graden af aktiveringen, er indvandrere fra ikke-OECD-lande mest tilbøjelige til at blive
aktiveret sammenlignet med deres efterkommere og etniske danskere. Det gælder både på landsplan og
i Storkøbenhavn. Efterkommere bliver aktiveret i samme omfang som etniske danskere eller lidt mere.
Kvinder aktiveres langt mere end mænd - især nydanske kvinder
Køn spiller afgørende ind på aktiveringsmønstret. Således bliver kvinder i langt højere grad aktiveret
end mænd blandt alle etniske grupper. Det gælder både i Storkøbenhavn og på landsplan. Forskellen
mellem kønnene oversteg i 2004 de etnisk betingede forskelle. Således var en større andel etnisk danske
kvinder end nydanske mænd fra et ikke-OECD-land i aktivering i 2004. Sandsynligheden for at være i
aktivering var dog størst for en kvindelig indvandrer fra et ikke-OECD-land – mere præcist 64% større
end for en ledig mandlig etnisk dansker. Nedenstående diagram viser forskelle i aktiveringsgrader
blandt forskellige grupper af ledige.
Figur 1: Aktiveringsgrader fordelt på etnicitet, køn og AF-region 2004

Kilde: Jobindsats.dk

Etniske danskere aktiveres i længere tid
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Selvom indvandreres aktiveringsgrad er højere end både etniske danskere og efterkommeres, var de
etniske danskeres aktiveringsforløb i 2004 til gengæld gennemsnitligt lidt længere end indvandreres og
særligt efterkommeres.
Tabel 1: Gennemsnitlig varighed af aktivering gennem AF-Storkøbenhavn
Etnicitet
Gennemsnitlig varighed
Etniske danskere
26,3 uger
Indvandrere fra ikke-OECD lande
23,4 uger
Efterkommere fra ikke-OECD lande
20,1 uger
Kilde: Jobindsats.dk

Ovenstående tal refererer til Storkøbenhavn, men også på landsplan bliver etniske danskere aktiveret i
længere perioder end både indvandrere og efterkommere. Det er mest vejledningsforløb,
højskoleuddannelser, uddannelsesforløb på gymnasium og HF samt social- og sundhedsskolen, der
trækker den gennemsnitlige varighed af etniske danskeres forløb op i forhold til de øvrige grupper. På
social- og sundhedsområdet topper efterkommerne med forløb på knap 69 uger på landsplan.
Større forskelle, end aktiveringsgraden antyder
På landsplan er indvandreres aktiveringsgrad 28,3%, mens den ligger på 21% for etniske danskere.
Forskellen på niveauet af indvandreres og etniske danskeres aktivering bliver imidlertid endnu større,
hvis man ser på andelen af personer i hver gruppe, som aktiveres i stedet for på gruppernes
aktiveringsgrad. Årsagen er, at den gennemsnitlige længere varighed af etniske danskeres
aktiveringsperioder trækker denne gruppes aktiveringsgrad op.
Fald i antallet af aktiveringsforløb – størst i Storkøbenhavn
I takt med den faldende ledighed er omfanget af aktivering faldet fra september 2004 til september
2005, både i AF-Storkøbenhavn og på landsplan47. I Storkøbenhavn faldt antallet af aktiveringsforløb
med knap 20% (fra 8.091 til 6.526), og på landsplan med knap 15% (fra 38.422 til 32.750).
Af redskaber var faldet særligt stort for vejledning, som dog er en lille gruppe, og for job med
løntilskud. Brugen af tilskudsjobs faldt med 37% i Storkøbenhavn (fra 3.745 til 2.355 forløb) og med
30% på landsplan (fra 17.761 til 12.389 forløb). Faldet skal ses i sammenhæng med, at gruppen af ledige
og aktiverede er formindsket med 12,1% i Storkøbenhavn. For løntilskuddets vedkommende skyldes
faldet desuden et usædvanligt højt niveau i 2004 efter en landsdækkende kampagne. Over en lidt
længere periode har reformen Flere i arbejde fra 2002 betydet et fald i aktiveringsgraden, fordi man
afskaffede kravet om, at ledige skulle aktiveres 75% af tiden efter et års arbejdsløshed48. Det har
betydet, at aktiveringsforløbene gennemsnitligt er forkortet med en tredjedel fra 21 til 14 uger frem til
200449. Faldet i aktiveringsgrad dækker dog en modsatrettet udvikling med et større antal personer i
kortere forløb.

5.3. Effekten af aktiveringsindsatsen
Det overordnede formål med at aktivere ledige er selvfølgelig, at selve aktiviteten skal lede til en
ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Ud over at betragte selve forløbene som midler til dette mål er
aktiveringen baseret på tillægseffekt, som kan defineres som motivation eller afskrækkelse alt efter
indfaldsvinkel. Indsatsen bygger på en antagelse om, at selve udsigten til at blive aktiveret får flere til
AF-Storkøbenhavn: Statistiknyt, september 2005
Beskæftigelsesministeriet, 2005: Serviceeftersyn - Flere i arbejde. Analysepapir 5
49 Beskæftigelsesministeriet, 2005: Serviceeftersyn - Flere i arbejde. Analysepapir 5
47
48
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selv at finde arbejde, og at ordningerne altså også virker for personer, som aldrig gennemfører en
aktivering50.
Løntilskud har størst effekt
Der er stor forskel på effekten af forskellige beskæftigelsespolitiske redskaber. Alle målinger peger på,
at løntilskud er det mest effektive aktiveringsredskab. Størst effekt har løntilskud inden for det private,
men også offentlige tilskudsjobs har gode resultater. Det viser nedenstående diagram. Inden
diagrammet analyseres, skal nogle vigtige forhold vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsens
opgørelsesmetoder nævnes.
Opgørelsesmetoden
Jobindsats.dk måler effekten i forbedring af selvforsørgelsesgrad. Selvforsørgelsesgraden opgøres som
andelen af uger med beskæftigelse, SU eller servicejob i forhold til det samlede antal uger i den periode,
der måles. Effekten af aktiveringsindsatsen opgøres ved at måle selvforsørgelsesgraden 104 uger før
henholdsvis 26 uger efter endt aktivering og beregner forskellen mellem de to. For at indgå i målingen
skal man have afsluttet et aktiveringsforløb af mindst 6 ugers varighed inden for 9 uger i den valgte
periode.
Opgørelsesmetoden betyder, at selve aktiveringsperioden indgår i "før-målingen" og altså også i det
udgangspunkt, man måler forbedringen fra. Da indvandrerne har kortere aktiveringsforløb, har de
gennemsnitligt knap tre uger mere inden for de 104, hvor de potentielt kan søge arbejde, være i
beskæftigelse og forbedre deres før-selvforsørgelsesgrad. Det kan betyde, at den samme efterforsørgelsesgrad kan beregnes som en mindre effekt (i form af forskel på før og efter) for indvandrere
end danskere. Det er ikke en meget voldsom fejlkilde, men kan dog være med til at forklare det samlede
billede af, at aktiveringen af etniske danskere har en større effekt.
Beskæftigelsesministeriet opererer således også med begrebet "fastholdelseseffekt" til at beskrive den
problemstilling, at en aktiveret er tilbøjelig til at mindske sin jobsøgning i aktiveringsperioden og
dermed som resultatet kan ende med at blive fastholdt i ledighed. Effekten skal dog stilles over for den
potentielle forbedring af jobmulighederne ved at opkvalificere sig igennem aktivering.
Etniske danskere har med kortere gennemsnitlige ledighedsperioder og en større gennemsnitlig
sandsynlighed for at være i beskæftigelse igen efter 26 uger, hvor målingen laves. Det kan så forbedre
deres efter-forsørgelsesgrad og altså forstørre den målte effekt af etniske danskeres aktivering - uanset
om beskæftigelsen stammer fra aktiveringen.

50

Beskæftigelsesministeriet, 2005: Serviceeftersyn, Flere i arbejde. Analysepapir 6
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Figur 2: Effekt af aktiveringsindsatsen med forskellige redskaber 2004
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Store forskelle i aktiveringsredskabernes effekt
Målt i forbedret selvforsørgelsesgrad topper private tilskudsjobs i 2004 med en forbedring på 32,5
procentpoint på landsplan efterfulgt af offentlige tilskudsjobs med godt den halve effekt, nemlig 18
procentpoint. Udgangspunktet for personer i de pågældende ordninger var dog vældig forskelligt.
Personer i privat jobtilskud havde et højt før-niveau for selvforsørgelse på 24% over for et gennemsnit
på 19,1%. Aktiverede i offentlige jobs havde et udgangspunkt på 11,4% og altså en selvforsørgelsesgrad
væsentligt under gennemsnittet. I den anden ende af spektret forringede forløb med vejledning direkte
selvforsørgelsesgraden med gennemsnitligt 0,8 procentpoint, og virksomhedspraktik udløste et fald på
½ procentpoint.
I job efter et år
52 uger efter aktiveringen er 2-3 ud af 10 forsikrede i job på tværs af de brugte aktiveringsredskaber på
nær privat løntilskud, hvor hver anden er i job51. Med gennemsnitlige ledighedsperioder på henholdsvis
19 og 25 uger for etniske danskere og nydanskere i Storkøbenhavn er det dog begrænset, i hvilket
omfang man kan betragte deres ansættelser et år senere som en direkte konsekvens af
aktiveringsforløbet. Blandt den del af modtagerne af kontant- og starthjælp, som ikke har andre
problemer end ledighed, er godt 4 ud af 10, som har været ansat med enten privat eller offentligt
løntilskud, i job efter et år. Aktiverede med andre redskaber har 2-3 i job. Straks-aktivering indgår ikke i
beregningen. Kontant- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed er den "tungeste"
gruppe. Her er cirka hver anden i job et år efter et privat løntilskudsjob. Offentlige tilskudsjobs har
også gode effekter, og et år efter de øvrige redskaber har lidt færre end i de øvrige grupper arbejde,
nemlig cirka 2 ud af 10.
Mindre samlet aktiveringseffekt hos AF-Storkøbenhavn
51

Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde. Analysepapir 6, figur 4-6
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AF-Storkøbenhavn havde en noget mindre samlet effekt af aktiveringsindsatsen med 9, 6 procentpoint
forbedring over for et landsgennemsnit på 12,2. Den gennemsnitlige effekt var dog forskelligt
sammensat, så AF-Storkøbenhavn eksempelvis havde en større effekt af både private og offentlige
løntilskud. Til gengæld var de københavnske forløb med offentligt løntilskud væsentligt længere end
landsgennemsnittet, så de ledige har haft bedre tid til at bide sig fast. På landsplan varede forløbene i
2004 gennemsnitligt knap 37 uger, hvor københavnerne havde forløb på henholdsvis knap 41 uger for
indvandrere og godt 48 uger for etniske danskere. På grund af det tidligere nævnte metodisk betingede
problem med at sammenligne effekten af forløb af forskellig varighed kan de længere forløb imidlertid
også betyde, at det københavnske før-niveau for selvforsørgelse var lavere. Med forskelle på cirka 15 og
23% kan dette være med til at forklare den større københavnske effekt af offentlige job-tilskud. AFStorkøbenhavn havde til gengæld en markant lavere effekt af forløb med både vejledning og
"vejledning og opkvalificering", end tilfældet er på landsplan, hvor effekten også var begrænset.
Private job med løntilskud mest effektivt – også i fht. omkostninger
SFI lavede en undersøgelse af omkostninger og effekter af forskellige redskaber i slutningen af 90'erne
og fandt også privat løntilskud mest effektivt. Både på grund af den store forbedring af de aktiveredes
selvforsørgelse og i forhold til omkostningerne52. I deres undersøgelse går bundkarakteren til
uddannelsesforløb på højskoler, som i undersøgelsen har en direkte negativ effekt på
selvforsørgelsesgraden. Privat jobtræning har cirka fem gange større effekt end beskæftigelsesprojekter.
Billedet kan dog ændre sig over tid. For eksempel er effekterne mindsket fra 1995-98, og da
undersøgelsen er fra 2002, kan verden se anderledes ud i dag.
Færre nydanskere kommer i job med løntilskud
På trods af at løntilskud altså uomgængeligt ser ud til at være det mest effektive redskab, bliver både
private og offentlige løntilskud brugt i væsentlig mindre grad over for ikke-vestlige nydanskere end
etniske danskere, både i kommunalt regi og AF-regi53. I Storkøbenhavn er brugen af støttet
beskæftigelse i perioden fra 1995 til 2004 samlet steget med 12,1% i omfang, men tallet dækker en
modsatrettet tendens: en stigning på 18,2% for etniske danskere og et næsten lige så stort fald på 16,9%
for ikke-vestlige nydanskere54. Selv om 2004 var præget af høj ledighed for storkøbenhavnerne, er
ledigheden dog kun godt halvt så stor som i 1995. Og da den ikke-vestlige arbejdsstyrke i regionen
samtidig er vokset med knap 60%, er andelen af ledige, som deltager i støttet beskæftigelse, steget blandt
både etniske danskere og nydanskere. For etniske danskeres vedkommende med 14,8 procentpoint eller
knap 130%, for ikke-vestlige nydanskere 5,4 procentpoint eller 53%.
Væsentlig mindre effekt af aktivering af nydanskere i Storkøbenhavn end etniske danskere
I 2004 havde aktiveringen af indvandrere fra ikke-OECD-lande en noget mindre effekt end indsatsen
over for etniske danskere. På tværs af redskaber forbedrede aktiveringen de etniske danskeres
selvforsørgelse med 13 procentpoint mod bare 6,8 for indvandrere. Ikke-vestlige efterkommere lå med
en forbedring på 8,8 procentpoint imellem de to, dog sørgeligt tættest på indvandrernes niveau.

Quortrup Christensen, 2002
For 2003 eksisterer der både tal for AF og kommunen i Finansministeriet, 2005, s. 12
54 Arbejdsmarkedsrådet, 2005, s. 8
52
53
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Figur 3: Effekten af aktivering fordelt på etnicitet og AF-region 2004
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I Storkøbenhavn var forskellen i effekt for forskellige etniske grupper endnu større, og resultaterne af
aktiveringen generelt mindre. De københavnske indvandrere fra ikke-OECD-lande havde kun godt
halvt så stor effekt som landsgennemsnittet med en forbedret selvforsørgelse på 3,8 procentpoint over
for 11,6 for etniske danskere. Aktiveringen af etniske danskere har dog ikke altid givet bedre resultater
end indsatsen over for nydanskere. Fra midten af 2001, hvor de statistiske opgørelser går tilbage til, var
effekten langt mere etnisk neutral og i perioder endda bedre for indvandrere, men tendensen vender i
midten af 2003.
De fleste redskaber har jævnt dårligere effekt for nydanskere end for etniske danskere
Ser man på de enkelte redskaber, var effekten af løntilskud på landsplan relativt ens på tværs af etniske
skel. Med 6,6 procentpoint forbedring af selvforsørgelsen havde etniske danskere en væsentlig større
effekt af forløb med vejledning og opkvalificering end indvandrere med 1,7%. Rene vejledningsforløb
fungerede også væsentligt dårligere for indvandrere og efterkommere, der kom ud med en negativ
effekt på omkring 7 procentpoint over for de etniske danskeres ligeledes beskedne effekt på 0,7
procentpoint.
Et par redskaber har dog god effekt for nydanskeres selvforsørgelse
I den pæne ende med relativt høje effekter er uddannelse på gymnasiet og HF (langt størst effekt for
etniske danskere, men indvandrer-gruppen er for lille til at tillægge nogen betydning), social- og
sundhedsuddannelse med over 30 procentpoints forbedring for etniske danskere og godt 20 for
indvandrere og endelig uddannelse inden for industri og håndværk med en forbedring på henholdsvis
13 og 20 procentpoint for etniske danskere og indvandrere.
Store forskelle i det enkelte aktiveringsredskabs virkning og udbredelse
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Jobindsats.dk angiver forskelle i de enkelte redskabers gennemsnitlige forbedring af de enkelte gruppers
selvforsørgelsesgrad. De følgende grafiske illustrationer viser den relative effekt af indsatsen med
forskellige redskaber over for henholdsvis etniske danskere og indvandrere på landsplan og i
Storkøbenhavn.
Den beregnede effekt er en samlet beregning af det enkelte redskabs gennemsnitlige virkning og udbredelse.
Den gennemsnitlige virkning er den gennemsnitlige forbedring af selvforsørgelsen for personer med
den pågældende etniske herkomst målt i procentpoint. Dette tal er angivet på søjlerne i
søjlediagrammet, som er vist efter nedenstående tabel.
Udbredelsen udtrykker, hvor stor en procentdel af den givne etniske gruppe der har været aktiveret
med det pågældende redskab. De findes i kolonnerne til venstre i tabellerne nedenfor. Da der er flere
aktiveringsforløb end personer, har mange været igennem mere end en type aktivering i løbet af året.
Procentsatserne udtrykker altså andelen af personer, som har gennemgået en given aktivitet, og ikke
andelen af det samlede antal forløb.
Redskaberne er udvalgt, fordi de bliver brugt i relativt stort omfang og/eller har stor effekt.
Eksempelvis er uddannelse på social- og sundhedsskolen kun brugt et meget lille antal, men dels har det
som aktiveringsredskab stor effekt - også for nydanskere - dels er det et fagområde, som har været i
fokus på grund af stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Det er nærmere behandlet i kapitel 7 om
flaskehalse på det storkøbenhavnske arbejdsmarked.
Tabel 2: Effekt af aktivering for forsikrede ledige med udvalgte redskaber, landsplan
Andel af aktiverede
Ikke-OECD
indvandrere
8,4%
16,7%
71,5%
10,6%
1,3%

Etniske danskere
Privat løntilskud
Offentligt løntilskud
Vejledning/opkvalificering
Vejledning/opkvalificering
Social og sundhed

14,6%
24,8%
55,7%
7,4%
2,3%

Forbedring af selvforsørgelse,
procentpoint
Ikke-OECD
Etniske danskere
indvandrere
32,5
32,0
18,0
17,4
6,6
1,7
0,7
-6,9
30,5
21,8

Figur 4: Relativ effekt af aktiveringsindsats med udvalgte redskaber, landsplan
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Figur 5: Relativ effekt af aktiveringsindsats med udvalgte redskaber, Storkøbenhavn
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Søjlernes relative højde udtrykker det udbytte, AF har af at bruge de enkelte redskaber i det omfang de
vælger at gøre det. Opgørelsen forholder sig ikke til omkostningerne ved de enkelte indsatser og kan
altså ikke være grundlag for cost-benefit-overvejelser. Søjlerne for løntilskud er både på landsplan og i
Storkøbenhavn langt højere end deres andel af forløb på grund af den store virkning, både privat og
offentligt. At nydansker-søjlen er langt mindre skyldes ikke et større udbytte af at bruge løntilskud til
etniske danskere, men at redskabet relativt bruges langt mindre over for nydanskere. På samme vis
"burde" søjlen for vejledning af indvandrere i begge diagrammer have en vis størrelse med 10-13%
andele af aktiveringsforløbene, men den gennemsnitlige ringe virkning hiver søjlen godt ned under 0.
Tabel 3: Effekt af aktivering for forsikrede ledige med udvalgte redskaber, Storkøbenhavn
Andel af aktiverede
Etniske danskere
Privat løntilskud
Offentlig løntilskud
Vejledning/opkvalificering
Vejledning/opkvalificering
Social og sundhed

9,8%
22,1%
64,9%
6,4%
0,9%

Ikke-OECD
indvandrere
4,8%
18,9%
74,4%
13,0%
1,3%

Forbedring af selvforsørgelse,
procentpoint
Ikke-OECD
Etniske danskere
indvandrere
37,3
36,7
26,2
19,2
3,0
-2,2
-0,7
-18,4
29,8
33,8

A-kasser aktiverer med store variationer
Der er også forskel på a-kassernes tilbøjelighed til at aktivere deres ledige medlemmer.
Aktiveringsgraden afspejler til dels fagenes ledighed, hvor nogle a-kasser inden for fag med høj
beskæftigelse aktiverer langt under gennemsnittet. Eksempelvis de Danske Sundheds-organisationers akasse og Malerfagets og Maritim A-kasse. Omvendt har de Offentligt Ansattes A-kasse med en
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ledighed pænt under gennemsnittet et rekordstort omfang af aktivering af deres medlemmer og stor
succes med det. Den gennemsnitlige effekt var en forbedring på 18,8 procentpoint af medlemmernes
selvforsørgelse mod et gennemsnit for alle a-kasser på 12,2. Høj ledighed er dog ikke nødvendigvis
ensbetydende med stort aktiveringsomfang. Restaurationsbranchen aktiverer eksempelvis ikke meget
over gennemsnittet på trods af høj ledighed.
De selvstændiges a-kasser har lav aktiveringsgrad
De selvstændiges A-kasser DANA og ASE har en relativt gennemsnitlig ledighed, et lavt omfang af
aktivering og en usædvanligt lav effekt af den. I 2004 medførte deres aktivering henholdsvis en
gennemsnitlig forbedring på 2,0 og 4,4 procentpoint. Dykker man længere ned i tallene, er der dog en
stor forskel på den etniske effekt af de to a-kassers aktivering. I DANA med den højeste andel
nydanske medlemmer, forringede aktivering decideret selvforsørgelsen med 6,1 procentpoint, hvor
imod ASE havde lidt bedre resultater af at aktivere deres nydanske end etnisk danske medlemmer, og
indsatsen for begge grupper medførte en forbedring.
5.4. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Fald i aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Det seneste års fald i ledigheden har også formindsket antallet af kontanthjælpsmodtagere. Reduktionen
i gruppen er dog langt mindre end det samtidige fald i aktiveringen af dem. Fra september 2004-5 blev
det samlede antal reduceret med 1,5% til 183.000, mens den aktiverede andel faldt med godt 10% til
godt 37.00055. Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere er en smule større end antallet af
aktiverede a-kasse-medlemmer, som i september 2005 var på godt 35.000. Relativt aktiveres også en
større andel kontanthjælpsmodtagere end forsikrede. Dels fordi gruppen indeholder flere unge, som er
omfattet af ungeindsatsen, dels fordi mange kommuner straks-aktiverer ledige på kontant- eller
starthjælp56.
Samme effekt af at aktivere kontanthjælpsmodtagere som forsikrede ledige
Kontanthjælpsmodtagere indgår ikke i jobindsats.dk, og effekt-målinger af aktiveringen svarende til de
forsikredes er derfor ikke umiddelbart tilgængelige. Beskæftigelsesministeriets egne målinger viser dog,
at effekten af at aktivere kontanthjælpsmodtagere nogenlunde modsvarer virkningen for forsikrede
ledige - dog undtaget kommunernes straks-aktivering57. Det er let overraskende i betragtning af, at
aktiverede generelt har et højere uddannelsesniveau og nødvendigvis har en grad af tilknytning til
arbejdsmarkedet for overhovedet at have optjent dagpengeret. Dette gælder ikke nyuddannede, men
disse må også formodes at have lettere ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet end en gennemsnitlig
kontanthjælpsmodtager. Gruppen af modtagere af personer på kontant- eller starthjælp med ledighed
som eneste problem er lidt speciel på grund af en stor andel unge, som aktiveres hurtigt og generelt har
bedre betingelse for at finde beskæftigelse. Korrigerer man det tilsyneladende høje niveau for
selvforsørgelse efter aktiveringen, modsvarer effekten de øvrige gruppers.
Også blandt kontant- og starthjælpsmodtagere har løntilskud - særligt private - størst effekt.
Uddannelse er dog også effektivt, særligt når man måler efter et år frem for et halvt år efter aktiveringen
er endt.

Beskæftigelsesministeriets ugebrev Konjunktur og arbejdsmarked, uge 44, 2005
Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde. Analysepapir 5
57 Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde. Analysepapir 6
55
56
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God aktiveringseffekt for nydanskere på kontant- og starthjælp
Effekterne af at aktivere kontant- og starthjælpsmodtagere er omvendt fordelt på etnicitet i forhold til
forsikrede ledige. Blandt modtagere af kontant- og starthjælp ligger den gennemsnitlige forbedring af
selvforsørgelsen for indvandrere mellem 10 og 14 procentpoint over for en forbedring af etniske
danskeres selvforsørgelse på mellem 5 og 9 procentpoint.
Ved fortolkningen af disse tal skal man være opmærksom på de markante forskelle, der er på etniske
danskeres og flygtninge/indvandreres vej til kontanthjælp. Takket være a-kassesystemet havner flertallet
af etniske danskere først på kontanthjælp efter mindst 4 års forgæves jobsøgning. For mange flygtninge
og indvandrere går vejen direkte fra starthjælp til kontanthjælp.
Kommuner vurderer kontanthjælpsmodtageres arbejdsevne meget uensartet
Der er vældig stor forskel på de kommunale vurderinger af kontanthjælpsmodtagernes arbejdsevne.
Gennemsnitligt bliver cirka 20% vurderet som ikke havende andre problemer end ledighed og tilmeldt
AF. Beskæftigelsesministeriets serviceeftersyn af rapporten "Flere i arbejde" viste udsving fra Kolding,
hvor knap seks procent af kontanthjælpsmodtagerne skønnes at være arbejdsmarkedsparate til
Skævinge, hvor over 40 procent er tilmeldt AF58. København ligger i kategorien 20-23% og altså
gennemsnitligt på trods af, at man må antage, at hovedstaden har en større andel socialt svage end de
fleste andre kommuner. DA vurderer, at mindre end halvdelen af de kontanthjælpsmodtagere, som ikke
har andre problemer end ledighed, er tilmeldt AF, og at denne gruppe udgør en potentiel udvidelse af
arbejdsstyrken på 38.000 personer59. Samtidig viser deres beregninger, at 10.000
kontanthjælpsmodtagere er tilmeldt AF, selv om de er placeret i match-gruppe 4 og 5 og dermed ikke
vurderes at være arbejdsmarkedsparate. På landsplan var 41.000 i 2004 tilmeldt AF ud af et samlet antal
på 211.000 modtagere af kontant- og starthjælp.
Nydanske kontanthjælpsmodtagere aktiveres oftere end etniske danske
En lagt større andel af de ikke-vestlige indvandrere end etniske danskere stod i 2003 midlertidigt uden
for arbejdsstyrken60. For indvandrernes vedkommende 32%, hvor der blandt etniske danskere var 10%
af kvinderne og 13% af mændene. En status "midlertidigt uden for arbejdsstyrken" kan skyldes
revalidering, eller at man som kontanthjælpsmodtager er i aktivering. Den højere andel kan derfor være
udtryk for, at der blandt kontanthjælpsmodtagere i endnu større grad end blandt forsikrede ledige er en
større tendens til at aktivere nydanskere end etniske danskere. Samme år udgjorde ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere 10% af de personer, som indgik i arbejdsmarkedspolitiske
foranstaltninger i AF-regi over for 90% etniske danskere. I kommunalt regi var fordelingen 38% ikkevestlige indvandrere og efterkommere og 62% danskere61. Til sammenligning udgjorde indvandrere og
efterkommere 13% af de ledige i 200362.
Ikke-vestlige nydanskere udgjorde 29% af modtagerne af kontant- og starthjælp i 2004, hvilket er en
noget højere andel end deres andel af befolkningen. Inden for gruppen er en mindre andel tilmeldt AF
end blandt etniske danskere. Hvor 21% af de etnisk danske modtagere af kontanthjælp er tilmeldt AF,
gælder det kun 14,9% af de ikke vestlige nydanskere63.
Tabel 4: Aktiveringsgrader 2004 i procent

Winther, 2005
Beskæftigelsesministeriets ugebrev Konjunktur og arbejdsmarked, uge 44, 2005. Det understreges dog, at beregningerne er foreløbige.
60 Dahl 2005, s. 31-32
61 Egne beregninger ud fra tabel 12 i Finansministeriet, 2005. Tallene er helårspersoner, og de kommunale opgørelser indeholder ikke fleksjob, skånejob og
resterende foranstaltninger.
62 Statistikbanken, Danmarks Statistik. Tal for 2. kvartal 2003
63 Egne beregninger fra Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde. Analysepapir 5, tabel 1.
58
59
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Dagpengemodtagere

AF-tilmeldte kontant- og
starthjælpsmodtagere

Ikke-AF tilmeldte kontantog starthjælpsmodtagere

Ikke-vestlige indvandrere
24
46
og efterkommere
Alle ledige
17
39
Kilde: Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde, analysepapir 5, tabel 5

27
26

Som det fremgår af tabellen, har ikke-vestlige indvandrere og efterkommere en noget højere
aktiveringsgrad end gennemsnittet, både blandt dagpengemodtagere og den del af kontant- og
starthjælpmodtagerne, som er tilmeldt AF. Til gengæld ligger gruppen, som ikke er tilmeldt AF
gennemsnitligt med hensyn til aktivering. Her er til gengæld en større andel ikke-vestlige indvandrere
end etniske danskere, særligt kvinder, som er passive. Passivitet defineres her som, at man ikke har
modtaget en aktiv beskæftigelsesindsats i form af et tilbud det seneste år. Af gruppen som ikke er
tilmeldt AF er 40% af de ikke vestlige kvinder passive64. Mændene ligger på 30% er er dermed nær det
etnisk danske niveau på 31% af kvinderne og 27% af mændene.

64

Beskæftigelsesministeriet: Serviceeftersyn af Flere i arbejde. Analysepapir 5, figur 10
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Kapitel 6
Indvandrervirksomheder – selvforsørgelse og svingdøre
6.1. Opsummering
I 2001 fandt cirka 23% af alle beskæftigede indvandrere og efterkommere i København (19% i
Hovedstadsområdet ialt) arbejde i indvandrervirksomheder som f.eks. døgnkiosker, pizzeriaer,
rengøringsfirmaer, taxavognmænd og grønthandlere. Indvandrervirksomheder, forstået som
virksomheder, der er personligt ejet af indvandrere og efterkommere, er blevet et væsentligt
arbejdsmarked for ikke-vestlige nydanskere. Dette afsnit kaster kort lys over fastholdelses- og
svingdørsproblematikken for de cirka 6.300 ikke-vestlige nydanskere, der ejer eller er ansatte i
indvandrervirksomheder i Storkøbenhavn.
Ringe cirkulation mellem indvandrervirksomheder og det øvrige arbejdsmarked
I 2001 var der i alt knap 6.800 beskæftigede (ejere og ansatte) på 4.266 indvandrervirksomheder i
hovedstadsområdet, hvoraf cirka 6.300 (eller 93%) af de beskæftigede var ikke-vestlige nydanskere. For
denne gruppe er beskæftigelse i indvandrervirksomhed enten som ejer eller ansat i realiteten eneste
mulighed for at blive selvforsørgende. Praktisk talt ingen ikke-vestlige nydanskere bevæger sig fra
beskæftigelse i en indvandrervirksomhed til beskæftigelse på en anden type arbejdsplads på
’mainstream’ arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn. Indvandrervirksomheder udgør et så isoleret segment
på det storkøbenhavnske arbejdsmarked, at det kunne giver mening at tale om, at
indvandrervirksomheder udgør et særskilt arbejdsmarked, der primært henvender sig til ikke-vestlige
nydanskere. I forhold til diskussionen om ikke-vestlige nydanskeres fastholdelse på arbejdsmarkedet, er
det vigtigt at slå fast, at nydanskeres evne til at fastholde sig i selvforsørgelse på en
indvandrervirksomhed tilsyneladende ikke kvalificerer pågældende til at fastholde sig eller opnå
ansættelse i andre – og mere stabile – typer stillinger og arbejdspladser på det øvrige arbejdsmarked.
Ikke-vestlige nydanskere, der én gang har været beskæftiget i en indvandrervirksomhed, forbliver på
dette segment af arbejdsmarkedet – med mindre pågældende bliver ledig eller forlader arbejdsstyrken.65

6.2. Indvandrervirksomheder i korte træk
75% af indvandrervirksomhederne er enkeltmandsvirksomheder
I 2001 var der 4.266 indvandrervirksomheder i hovedstadsområdet, hvoraf langt de fleste (75%) er
enkeltmandsvirksomheder. Indvandrervirksomheder tilbyder dermed først og fremmest mulighed for
personer til at etablere sig som selvstændige. En mulighed som 14% af indvandrerne i Københavns
kommune benytter sig af – eller ser som eneste mulighed for at blive selvforsørgende - , mens ’kun’ 5%
af efterkommerne og etniske danskere i København etablerer sig som selvstændige.

65

Afsnittet trækker på kvalitative og kvantitative analyser af indvandrervirksomheder, som er foretaget i perioden 2003 – 05 af konsulentfirmaerne Oxford
Research og New Insight samt forsker ved Roskilde Universitetscenter Shahamak Rezai. Der henvises til disse undersøgelser for uddybende viden om
indvandrervirksomheder.
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Figur 1: Indvandrervirksomheder fordelt på størrelse i Storkøbenhavn 2001
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Kilde: Oxford Research, 2003, s. 38
Diagrammet ovenfor illustrerer, at langt størstedelen af indvandrervirksomhederne udelukkende skaber
beskæftigelse til ejeren selv. Det er således kun hver 4. indvandrervirksomhed, der har ansat faste
medarbejdere. Og disse virksomheder har i gennemsnit 2,5 medarbejdere ansat.
Indvandrervirksomheder koncentrerer sig på fire brancher
Indvandrervirksomhederne er samlet indenfor få brancher. Cirka 70% af virksomhederne findes inden
for fire brancher: Detailhandlen (30%), Hotel- og restaurationsbranchen (22%), Transportbranchen
(9%) samt Anden privat service (8%).
Tabel 1: Indvandrervirksomheder fordelt på brancher Storkøbenhavn 2001
Brancheområde
Antal
Procent
Antal
Procentandel
virksomheder
lønmodtagere
af alle
beskæftigede
Detailhandel
1.290
30,2
373
15%
Hotel- og restaurationsvirksomhed
951
22,3
983
39%
Transport, post og telekommunikation
387
9,1
625
25%
Anden privat service
350
8,2
313
12%
Handel m. bilder, autorep.,
servicestationer, engros- og
agenturhandel
Renovation, foreninger og forlystelser
mv.
Industri, energi- og vandforsyning,
bygge- og anlægsvirksomhed
Offentlig administration, undervisning
og sundhedsvæsen
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Uoplyst
I alt

249

5,8

71

3%

177

4,1

34

1%

103

2,4

99

4%

77
3
678
4.266

1,8
0,1
15,9
99,9

31
9
5
2.543

1%
0%
0%
99%
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Kilde: New Insight, 2003, s. 40
Tabellen viser, at indvandrervirksomheder indenfor de fire største brancher beskæftiger 91% af alle
lønmodtagerne på indvandrervirksomheder. Blandt disse fire brancher beskæftiger virksomheder
indenfor hotel- og restaurationsbranchen og transportsektoren (primært taxifirmaer) 64% af den
samlede gruppe af lønmodtagere på indvandrervirksomheder.
De indvandrervirksomheder, som skaber flest arbejdspladser til andre end ejeren selv findes indenfor
brancherne (1) Transport, post og telekommunikation, hvortil taxifirmaer hører. Her beskæftiger
virksomheder i gennemsnit 2,6 personer inkl. ejeren. (2) Anden privat service, hvortil rengøringsfirmaerne
hører. Her beskæftiger virksomheder i gennemsnit 1,9 personer inkl. ejeren, (3) Detailhandel og (4)
Handel med biler mv. , hvor virksomheder i gennemsnit beskæftiger 1,3 personer inkl. ejeren.
Indvandrervirksomheder dominerer de fire brancher
Der tegner sig et billede af, at indvandrere og efterkommere etablerer personligt ejede virksomheder på
områder, hvor andelen af virksomheder, der er personligt ejet af etniske danskere daler. Eksempelvis
var 86% af alle personligt ejede døgnkiosker uden ansatte i Hovedstadsområdet i 2001 ejet af en
indvandrer eller efterkommer. Indenfor detailhandlen generelt i hovedstadsområdet, ejede indvandrere
og efterkommere 30% af alle personligt ejede firmaer med ansatte.
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Figur 2: Andel personligt ejede virksomheder, der ejes af nydanskere i Hovedstadsområdet
2001

Brancher

Kilde: Oxford Reseacrch, April 2003: Indvandrervirksomheder i Storkøbenhavn s. 40

Som tidligere nævnt finder ca. 20% af alle beskæftigede indvandrere og efterkommere beskæftigelse på
en indvandrervirksomhed i Storkøbenhavn. Og af disse 20% er knapt 90% beskæftiget indenfor
ovenstående brancher (og delbrancher). Det er tankevækkende, at koncentrationen af indvandrere og
efterkommere inden for bestemte forretningsområder indikerer et forholdsvist skarpt afgrænset
arbejdsmarkedet for især indvandrere fra ikke-vestlige lande.
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Indvandrervirksomheder har kort levetid
Mange indvandrervirksomheder lukker hurtigt igen. 28% af alle registrerede indvandrervirksomheder i
2000 havde drejet nøglen om i 2001, mens det tilsvarende andel af sammenlignelige virksomheder, der
er personligt ejet af etniske danskere, var 16%.
Blandt indvandrervirksomhederne klarer taxafirmaer sig bedst, idet 85% af taxafirmaerne fortsat
eksisterede i 2001. Indvandrervirksomheder i detailhandlen er hårdest ramt af lukninger. Således
overlevede kun 61% af virksomhederne i denne branche fra 2000 – 01, mens 39% altså lukkede. Også
rengøringsfirmaer er præget af lukninger. Her bøjede 36% af virksomhederne under fra 2000 – 01.
Over hele linien klarede virksomheder, der er personligt ejet af danskere sig bedre end
indvandrerfirmaerne i 2000 – 01.
Som næste afsnit belyser, har den udbredte lukning af indvandrervirksomheder store konsekvenser for
de beskæftigedes tilknytning til virksomhederne og for deres status på arbejdsmarkedet.

6.3. Beskæftigelse på indvandrervirksomheder
Indvandrervirksomheder er primært et arbejdsmarked for mandlige nydanskere
Det er primært mandlige indvandrere og efterkommere, som er beskæftiget på
indvandrervirksomheder. 80% af ejerne og 70% af de ansatte på alle indvandrervirksomheder i
Hovedstadsområdet er mænd. Ejerne er selvsagt alle ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere,
mens 80% af de ansatte ligeledes er ikke-vestlige nydanskere og 20% etniske danskere eller vestlige
nydanskere. Hvor størstedelen af de beskæftigede ikke-vestlige nydanskere på indvandrervirksomheder
er mænd, er 70% af de ansatte etniske danskere på disse virksomheder til gengæld kvinder.
Knapt halvdelen af de ansatte på indvandrervirksomheder er unge under 30, mens 66% af ejerne er i
alderen 30 – 49 år.
Tabel 2: Aldersfordeling blandt ejere og ansatte på indvandrervirksomheder i Storkøbenhavn
2001
Ejere af
indvandrervirksomheder
Antal
Procent
Alle
4.266
beskæftigede
Kønsfordeling
- mænd
3.369
- kvinder
897
Aldersfordeling
- under 30 år
842
- 30 - 39 år
1.657
- 40 - 49 år
1.140
50 år og mere
627
Kilde: New Insight 2003, s. 44

Ansatte på indvandrervirksomheder
Antal
Procent

100

2.543

100

79
21

1.770
773

70
30

20
39
27
15

1.188
764
384
207

47
30
15
8
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Kun 40% er ansat i samme virksomhed efter 1 år
De ansattes tilknytningen til en indvandrervirksomhed er løs og ansættelsesperioder på
indvandrervirksomheder er korte. Målinger blandt ansatte på indvandrervirksomheder i 2001 viser, at
61% af de personer, der var ansat på en indvandrervirksomhed i 2000 ikke længere var på
virksomheden i 2001.
Tabel 3: Fastholdte på indvandrervirksomheder (2000 – 2001)

Alle beskæftigede
Fastholdt fordelt på
etnicitet
- samme nationalitet
som ejer
- ej samme nationalitet
som ejer
Fastholdt fordelt på
køn
- mænd
kvinder
Fastholdt fordelt på
alder
- under 30 år
- 30 – 39 år
- 40 – 49 år
- 50 år og mere

Ansatte med
indvandrerbaggrund
ProcentAntal
andel
804
40

Ansatte med
dansk baggrund
mv
ProcentAntal
andel
178
35

Alle ansatte

982

Procentandel
39

Antal

573

41

***

***

573

41

231

36

178

35

409

35

670
134

42
30

80
98

41
31

750
232

42
30

320
292
138
54

37
42
41
43

73
32
22
51

23
42
48
64

393
324
160
105

33
42
42
51

Kilde: New Insight 2003, s. 44
Tabellen viser, at den største udskiftning i medarbejderstaben sker i gruppen af unge medarbejdere
under 30 år, hvor knapt 66% af de medarbejdere, der var ansat i 2000 ikke længere var i ansat i samme
virksomhed året efter. Den høje andel kan hænge sammen med, at en del i denne aldersgruppe
påbegynder en uddannelse, går på barsel o.lign.
Lidt mere kritisk er billedet for de lidt ældre ansatte med indvandrerbaggrund, der ikke har udsigt til
anden type beskæftigelse end den, som indvandrervirksomheder tilbyder. Procentandelen af ansatte
med indvandrerbaggrund fra 30 år og op efter, der ikke længere var ansat i virksomheden efter et år,
ligger på 56 – 59. Ganske interessant, er det etnisk danskere fra 40 år og op, som har den største
procentandel af fastholdte medarbejdere. Procentandelen af fastholdte ansatte, der har en
erhvervsfaglig eller videregående uddannelse ligger lidt højere end blandt ansatte med gymnasiale
uddannelser, grundskole eller hvis uddannelse ikke er oplyst.
Den lave grad af fastholdelse blandt selvstændige nydanskere er også afspejlet i selvforsørgelsestallene
for nydanske medlemmer af de selvstændiges A-kasser ASE og DANA. For nydanskere er niveauet dog
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højere end det gennemsnitlige på tværs af a-kasser, mens etnisk danske selvstændige har en lavere
selvforsørgelsesgrad end gennemsnittet på tværs af fag. Med den beskrevne mobilitet og cirka 1.350
ledighedsberørte medlemmer af de selvstændige a-kasser i 2004 er der nok en stor andel selvstændige
nydanskere, som enten ikke er forsikret eller er medlemmer af en af de tværfaglige a-kasser Kristelig Akasse.
Afgang fra indvandrervirksomhed kan betyde afgang fra arbejdsstyrken
Som nedenstående tabel viser, at der er en stor bevægelighed blandt de beskæftigede på
indvandrervirksomheder. En bevægelighed, der er større end på sammenlignelige danske virksomheder,
om end der også for de danske virksomheders tilfælde er tale om en betragtelig dynamik i gruppen af
beskæftigede.
Tabel 4: Fastholdelse af ansatte i indvandrervirksomheder Storkøbenhavn 2001
Kontrolgruppe af
danske
Indvandrervirksomheder
virksomheder
2000
2001
2000
2001
Ansatte 2000
100
***
100
***
Heraf i 2001:
***
***
***
***
Fastholdte i samme
40
39
44
52
virksomhed
Beskæftigelse i anden
34
***
42
***
virksomhed
Ledighed
9
***
3
***
Udenfor
17
***
11
***
arbejdsstyrken
Tilgang – nyansat
***
61
***
48
siden 2000
Ansatte 2001
***
100
***
100
Note: Procentandelen af fastholdte falder fordi, antallet af ansatte er
steget.
Kilde: New Insight, 2003, s. 48
Tabellen viser, at 60% af de ansatte ved en indvandrervirksomhed i 2000 havde forladt virksomheden
året efter. 34% af denne gruppe havde fundet beskæftigelse på en anden indvandrervirksomhed året
efter, hvilket betyder, at 74% af alle ansatte på indvandrervirksomheder i 2000 stadig var i beskæftiget
ved en indvandrervirksomhed i 2001.
25% af de ansatte ved indvandrervirksomheder var enten registreret arbejdsløse (9%) eller røget helt ud
af arbejdsstyrken (17%) – midlertidigt eller permanent. Det statistiske materiale, som ligger til grund for
denne rapport, giver desværre ikke mulighed for at analysere, hvordan de 17% fordeler sig på
kontanthjælpsmodtagere, uddannelsessøgende, pensionister m.v.
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Kapitel 7
Flaskehalse - kilder til nydanske jobs?
Som beskrevet handler nydanskernes begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet mest om, at flere er
ledige i længere tid, og færre indgår i arbejdsstyrken. Da manglende fastholdelse ikke er det
dominerende problem, må det vigtigste mål være, at nydanskerne får fødderne indenfor. Med deres
voldsomme overrepræsentation i arbejdsløshedskøen giver det mening at se på, hvor der er behov for
arbejdskraft.
Arbejdsmarkedet formår langt fra altid at få de to hjørnesten i markedsøkonomien, udbud og
efterspørgsel, til at passe sammen. Derfor kan der som bekendt sagtens være ledighed samtidig med, at
nogle sektorer forgæves råber på arbejdskraft.

7.1. Arbejdsmarkedsrådenes forudsigelser
Hvert kvartal afgiver de regionale arbejdsmarkedsråd rapport om situationen på de deres lokale
arbejdsmarkeder og forventningerne til beskæftigelsen inden for de enkelte brancher i de kommende
kvartaler.
I efteråret 2005 venter det storkøbenhavnske Arbejdsmarkedsråd et fald i ledigheden for såvel
forsikrede (a-kassemedlemmer) som ikke-forsikrede66. De peger primært på flaskehalsproblemer inden
for Bygge- og anlægsbranchen, hvor der er få nydanskere beskæftiget, men også inden for fag med en
større repræsentation af nydanskere. På social-området melder Storkøbenhavn både om aktuelle og på
længere sigt mulige flaskehalsproblemer for social- og sundhedsassistenter såvel som social- og
sundhedshjælpere67. Øvrige flaskehalse i Storkøbenhavn er blandt andet at finde blandt sygeplejersker,
læger, lægesekretærer, bagere, slagtere, kokke, tjenere og smørrebrødsjomfruer.
Flaskehalse som uddannelsesguide
Nogle af de fag, der i dag melder om flaskehalse i Storkøbenhavn, beskæftiger en del nydanskere, og
der er derfor håb om, at de ledige arbejdspladser kan komme nogle af de job-søgende nydanskere til
gavn. Enten ved at de i deres uddannelsesvalg lader sig inspirere af venner og forbilleder, som formår at
få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, eller ved at man beskæftigelsespolitisk bruger sin viden om
flaskehalsene til at vejlede unge og deres forældre i valg af uddannelse. Et af Arbejdsmarkedsstyrelsens
resultatkrav vedrører således også udarbejdelse af job-planer rettet mod flaskehalsområder.
I det følgende regner vi et billede af to brancher med københavnske flaskehalse og potentialer for
nydanskere, byggebranchen og social- og sundhedshjælper-uddannelsen.

66
67

Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2005
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2005, figur 5.1.
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7.2. De efterspurgte håndværkere
Der er initiativer til at øge interessen for byggebranchen blandt nydanskere. Håndværker-fagene har lav
status blandt nydanskere68, men dette kan påvirkes gennem initiativer, der sætter fokus på fagenes
attraktive karakteristika: høj efterspørgsel efter arbejdskraft og gode lønninger.
Flere nydanskere i uddannelse inden for byggefagene
De seneste års fokus på branchen har da også øget tilgangen. Forbundet Træ-Industri-Byg melder om
en stigning på 23% i antallet af uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsvirksomheder69. Tallene indeholder
blandt andet en fremgang på 36% for tømrere og murere og 13% for malere og snedkere. Endnu større
er stigningen i andelen af nydanskere, hvor 55% flere indvandrere og efterkommere er kommet i lære
inden for det sidste år. Mandlige ledighedsberørte medlemmer af TIB har en høj grad af selvforsørgelse
på mere end 60% af tiden mod gennemsnittet på 42,5%. Og så er ansættelsesperioderne pænt over
gennemsnittet, særligt for nydanskere, der er ansat 3,5 uge længere ad gangen end i andre brancher. På
grund af det begrænsede antal nydanske medarbejdere i branchen er tallene dog baseret på en ret lille
gruppe. Gennemsnitlig ansættelsestid og selvforsørgelse er væsentlig lavere for kvinder, men deres antal
er til gengæld også stærkt begrænset inden for branchen.
AF-Storkøbenhavn har en række initiativer for at kanalisere flere ledige inden for byggefagene: skærpet
overvågning af området gennem virksomhedskontakten og kontakten til de ledige, kontakt til aktører
inden for området, fremme til etablering af voksenlærlingeforløb og opkvalificering af ledige70.

7.3 Nydansk ældrepleje gennem SOSU-skolen
I en årrække har der været fokus på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-uddannelsen) som en
kanal til at få flere nydanskere i arbejde, og indsatsen viser sig da også i en stigende tilgang af
nydanskere til uddannelsen. AF-Storkøbenhavn arbejder på at kanalisere ledige ind på uddannelserne
som såvel social- og sundhedshjælper som -assistent. Initiativerne består af skærpet overvågning af
området gennem både virksomhedskontakten og kontakten til de ledige, opkvalificering af ledige og
påvirkning af rekrutteringsmønstre.
Særlige tiltag for at øge den nydanske tilgang til SOSU-uddannelserne
Fra centralt hold er lavet tiltag for at tiltrække flere unge nydanskere til uddannelserne og nedbringe
deres frafald. For eksempel mulighed for at give dispensation fra undervisningen i engelsk og
standpunktsbedømmelsen på uddannelsen. Desuden har flere social- og sundhedsskoler oprettet
introduktions-forløb og forkurser for at forberede nydanske elever på uddannelsen i samarbejde med
kommunen eller det lokale sprogcenter.
Fra 2000 til 2004 er antallet af elever med indvandrerbaggrund på SOSU-hjælper-uddannelsen
fordoblet, mens der kun har været en stigning på knap 8% i antallet af elever med en etnisk dansk
baggrund71. I 2004 udgjorde indvandrere og efterkommere 18,5% af eleverne på uddannelsen. Andelen
af nydanskere på den videre uddannelse til SOSU-assistent er 9% og altså væsentligt lavere. I perioden
Jævnfør blandt andet professor Nina Smith, medlem af regeringens Velfærdskommission i Ugebrevet A4 nr. 37, 2005
"Flere lærlinge i byggeriet", artikel på TIBs hjemmeside, 25. november 2005
70 Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2005, skema 4.A
71 Statistikbanken, Danmarks Statistik
68
69
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er det nydanske elevtal steget relativt mindre end blandt hjælperne, men der har stadig været en stigning
på 30% over for et fald på 22% af etnisk danske elever.
Hvor nydanskere i 1990'erne havde et langt større frafald end de etnisk danske elever på social- og
sundhedsskolerne, er denne forskel indsnævret. I skoleåret 2002-2003 var der et frafald på 27% blandt
nydanske førsteårs-elever mod 22 procent blandt etniske danskere72.
SOSU-skolen et effektivt beskæftigelsespolitisk redskab
Som det fremgik af kapitlet om aktivering, er uddannelse på social- og sundhedsskoler et relativt
effektiv beskæftigelsespolitisk redskab. Det er det eneste redskab, der i Storkøbenhavn har haft en
større effekt over for indvandrere fra ikke-OECD-lande end etniske danskere de seneste år. I 2004 på
henholdsvis 34 og 30 procentpoint, i 2003 på 46 henholdsvis 35 procentpoint. Grupperne af
nydanskere er dog begrænsede i forhold til at fortolke de meget store effekter, som er målt. Tendensen
med den store effekt går dog igen på landsplan med lidt større grupper, selv om effekten her var størst
for etniske danskere i 2004.
Den store virkning placerer SOSU-skole som beskæftigelsespolitisk redskab med en effekt på linie med
private løntilskud, både for indvandrere fra ikke-OECD-lande og danskere. Der er dog stor forskel på, i
hvilket omfang de bruges. På landsplan blev der i 2004 lavet 9.399 aftaler om privat løntilskud mod kun
1.480 om uddannelse på SOSU-skoler. Dermed er SOSU-skole ikke nødvendigvis en løsning for
flertallet af ledige nydanskere. Dels er det usikkert, om SOSU-hjælper har et lignende problem med
lavstatus blandt nydanskere som håndværker-branchen. Dels er der nok flaskehalse, men også grænser
for, hvor meget ekstra arbejdskraft sektoren kan opsluge. For nogle af de lavest uddannede nydanskere
er SOSU-skolen desuden ikke umiddelbart en mulighed, da optagelse som minimum forudsætter 9.
klasses niveau suppleret med enten 10. klasse, et års erhvervserfaring eller et særligt grundforløb. Men i
det omfang interessen kan skabes, virker SOSU-vejen som et redskab, der med fordel kunne udbredes
til en større gruppe nydanske ledige.

72

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005

58

Kapitel 8
Eftertanker om fastholdelse
Som opfølgning på en rapport baseret på en rent talmæssig belysning af virkeligheden vil denne
perspektivering diskussion træde udenfor og give et glimt af den kvalitative dimension af spørgsmålet
om fastholdelse af nydanske medarbejdere. I første omgang berører vi kort en række virksomheders
erfaringer med fastholdelse af nydanske medarbejdere. Efterfølgende kommenterer vi teorien fra
rapporten Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være? om et motivationsmæssigt grundlag for
svingdørs-adfærd blandt nydanskere.
På baggrund af rapportens konklusioner om aktivering peger vi afsluttende på muligheder for yderligere
forskning til at nuancere forståelsen og optimere effekten.

8.1. Oplevelsen af fastholdelse i praksis
Som nævnt i kapitel 2 er der i forbindelse med rapporten gennemført en række kvalitative interviews
med en virksomheder med en relativt stor andel nydanske medarbejdere. Interviewene peger ikke i
retning af, at virksomhederne oplever problemer med at fastholde nydanskere i ansættelsen. I nogle
tilfælde tværtimod, hvilket ikke altid ses som en fordel af virksomhederne, fordi en del er
overkvalificerede til de pågældende stillinger og dermed burde have muligheder for enten at stige i
graderne inden for arbejdspladsen eller søge jobs med højere kvalifikationskrav udenfor. En
virksomhed gav udtryk for, at den har begrænsede resultater med at indfri dens succeskriterium om, at
medarbejdere skal komme videre fra virksomhedens ufaglærte arbejdsområde. Virksomheden oplever
således, at medarbejderne er tilbøjelige til at blive hængende, når de først er ansat - nydanske eller ej. At
en del af virksomhederne er udvalgt på grundlag af et bevidst og strategisk arbejde med mangfoldighed
betyder dog nok, at de er mere optaget end de fleste af at sikre, at deres nydanske medarbejdere er
velkomne og bliver sikret lige vilkår.
For at forklare en høj grad af fastholdelse tilskriver flere virksomheder deres nydanske medarbejdere
kulturelt betingede karaktertræk som trofasthed og loyalitet over for arbejdspladsen og inddrager
begreber som ære. Det er dog svært ikke at skele til nydanskernes vanskeligheder med at finde andre
jobs og gennemsnitligt længere ledighedsperioder, når man skal fortolke en eventuelt større loyalitet.
Rapporten om et to-årigt forsøgsprojekt af PLS Rambøll om seks virksomheders erfaringer med
nydanske medarbejdere peger på lignende erfaringer73.
Hvor de interviewede virksomheder ikke oplever kortere ansættelser blandt de nydanske medarbejdere,
peger nogle på, at der kan være andre grunde til, at nydanskere holder op, end når etnisk danske
medarbejdere stopper. Flere arbejdspladser har en del nydanske medarbejdere med en uddannelse enten
fra hjemlandet eller Danmark. De har søgt de pågældende jobs på trods af, at de var overkvalificerede,
fordi de ikke har kunnet finde arbejde inden for deres eget fag. Det sker så, at medarbejderne senere
stopper, fordi de får jobs inden for eller nærmere deres fagområde. For nogle fungerer jobbet som en
kilde til viden om, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer og til at få selvtillid til at søge videre.
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Inden for ældreområdet har nogle plejehjem haft erfaringer med, at eleverne faldt fra uddannelsen efter
praktikforløbet, fordi den praktiske virkelighed med plejehjemsbeboernes personlige hygiejne blev for
overvældende i praksis, selv om de i teorien vidste, hvad de gik ind til. Det generelle billede er, at de
fleste nydanske medarbejdere fungerer godt, og opstår der problemer, fungerer det som med etniske
danskere, at man taler sig til rette. Det er sjældent, at de pågældende problemstillinger udvikler sig til, at
medarbejderen går eller bliver bedt om det.
En del af de interviewede arbejdspladser oplevede, at der kunne være forståelsesproblemer, som man
først sent blev opmærksom på, fordi de pågældende taler flydende dansk. Nogle gav udtryk for, at der
kunne opstå misforståelser, fordi nogle nydanske medarbejdere på trods af et flydende dansk manglede
nogle af de finere nuancer i sproget eller på grund af forskellige kulturelle forståelsesrammer. Blandt
andet med hensyn til forholdet mellem kønnene, formelle og uformelle hierarkier og regelsæt og
privatsfærens indflydelse på arbejdslivet. Med hensyn til etniske forskelle i sygefravær gav interviewene
indblik i meget forskellige erfaringer blandt de interviewede arbejdspladser. Nogle virksomheder har
haft gentagne erfaringer med nydanskere, som definerede berettiget sygefravær noget bredere, end hvad
der er praksis på danske arbejdspladser. Omvendt oplever andre, at nydanskere har mindst sygefravær
og vurderer, at de sætter stor ære i at passe deres arbejde, uanset situationen. Og flere giver udtryk for,
at man med nydanske medarbejdere slipper for nogle af de problemstillinger, man støder på med
etniske danskere som tømmermænd efter weekenden.

8.2. Offentligt forsørgedes motivation til at arbejde?
I debatten om nydanskeres begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet møder man ofte overvejelser om
motivationen til at tage et arbejde blandt ledige på forskellige typer offentlig forsørgelse. Også
rapporten Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være? stiller som grundlag for svingdørsteorien
spørgsmålstegn ved de lediges arbejdslyst fra rent økonomiske kalkuler, baseret på blandt andet en
række analyser fra Rockwoolfondens forskningsenhed.
Blandt andet oplever ægtepar på kontanthjælp en meget begrænset indtægtsstigning ved at den ene
kommer i et lavtlønnet arbejde, hvilket ofte er den eneste realistiske mulighed. Mangfoldigheden på arbejde hvor svært kan det være? peger på muligheden at forbedre det eksisterende "tørklædecirkulære", som er
rettet mod hjemmegående nydanske kvinder uden realistisk udsigt til nogensinde at komme på
arbejdsmarkedet. Rapporten peger dog på, at ordningen i praksis giver en så lav kompensation, at kun
ganske få har valgt at bruge den. Derfor anbefaler rapporten at hæve ydelsen for at få flere til at bruge
ordningen og undgå, at mange ægtepar har et stærkt begrænset eller ikke-eksisterende udbytte af at tage
et arbejde.
Hvor Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være? anbefaler at gøre ordningen mere attraktiv i en
erkendelse af, at der nok er grupper, der aldrig kommer på arbejdsmarkedet, byder den nyeste
integrationsaftale på en omvendt tilgang. Samme problemstilling er i fokus, men svaret på et eventuelt
motivationsproblem er i stedet et krav om at arbejde minimum 300 timer inden for 2 år for ikke at
miste retten til understøttelse - kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe fem er dog undtaget.
Teorien fra Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være? om en større nydansk svingdørs-tendens
bygger blandt andet på en formodning om, at stadigt flere nydanskere vil bruge ansættelsesforløb til at
optjene ret til dagpenge. Altså at nydanskerne bevæger sig fra kontanthjælp til dagpenge for at få en
bedre understøttelse - ikke for at komme i job. Den antagelse kan ikke bekræftes af denne rapports
kvantitative kortlægning af nydanskernes svingdørstendenser. Dels er svingdøren mest et spørgsmål
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om, at døren smækker bag dem i længere tid, ikke at ansættelserne er kortere. Dels er den ikke-vestlige
andel af de arbejdsmarkedsparate ledige i Storkøbenhavn konstant på cirka 30% fra 2000 til 2004. Der
har med andre ord ikke været en nydansk bevægelse fra den ene understøttelsesform til den anden.
Det kan ikke udelukkes, at nogle nydanskere - og etniske danskere - helst vil blive hjemme og ser en
begrænset økonomisk gevinst ved de mulige lavtløns-jobs som en god grund til at gøre det. Midt i alle
de økonomiske kalkuler er det dog værd også at rette blikket mod andre typer motivation til at arbejde.
En del jobs lavest på rangstigen giver måske ikke de største faglige udfordringer, men som vores
kvalitative interviews også har peget på, kan optjening af selvtillid og æren ved at forsørge sig selv og
sin familie veje tungt.
En Catinet-undersøgelse af holdninger til understøttelse peger på, at det betyder mere for nydanskere
end etniske danskere at være selvforsørgende. I undersøgelsen giver 76% af gruppen af flygtninge,
indvandrere og efterkommere udtryk for, at det er "meget vigtigt" for dem ikke at modtage ydelser fra
staten, mens 57% af de etniske danskere giver samme svar74. Cirka 72% af både etniske danskere og
indvandrere siger, at de vil vælge at arbejde, selv om de rent økonomisk får mindre ud af det end at
modtage offentlige ydelser75. Det er umuligt at vurdere, hvor ærligt personer og grupper besvarer et
spørgsmål, der berører et stærkt moralsk normativt samfundsspørgsmål, samt i hvilket omfang de
faktisk lader handlinger følger holdninger. Men forskellige rapporter peger på praktiske erfaringer med,
at en del indvandrere arbejder trods en stærkt begrænset gevinst eller måske ligefrem et tab. Shahamak
Rezai viser, at det er tilfældet for mange selvstændige indvandrere. Ikke mindst blandt selvstændige
indvandrere kan det dog ikke udelukkes, at den officielle indtjening bliver suppleret af en sort økonomi.
Rambølls forsøgsprojekt om nydanskere på arbejdsmarkedet angiver også, at nogle af deres interviewpersoner har valgt at arbejde, selv om regler for ægtefæller på kontanthjælp betyder, at familien som
sådan har mistet indtægt. De konkluderer dog også, at disse regler udgør en reel barriere for i højere
grad at få nydanskere - særligt kvinder - integreret på arbejdsmarkedet.

8.3. Mere viden for at forbedre effekterne af aktiveringen
Aktivering af ledige er en kostbar indsats båret af en højt prioriteret mål om at udbygge den fremtidige
arbejdsstyrke. Mange nydanskere med begrænset arbejdsmarkedstilknytning har en lang forhistorie af
forgæves aktiveringstiltag, som risikerer at fratage de ledige troen på effekter og dermed motivationen
til at deltage. Derfor er det essentielt, at de enkelte forløb opleves som meningsfulde og har en reel
mulighed for at lede til ordinær beskæftigelse. Altså at der er overskud til at sikre kvalitet i tilbuddene og
vægte den langsigtede fastholdelse - også når resultatkravene presser på.
Rapportens undersøgelser af aktiveringens effekter motiverer til at forstå nogle af de faktorer, der
begrænser resultaterne og de fremtidige muligheder. Blandt andet giver rapporten anledning til at pege
på nærmere undersøgelser af:
• hvordan det kan være, at det ikke giver bedre resultater at aktivere forsikrede ledige end
kontanthjælpsmodtagere, når deres uddannelsesforudsætninger generelt er bedre.
Ledighedsberørte dagpengemodtagere må desuden generelt antages at have en interesse i at
opnå ny tilknytning til arbejdsmarkedet for ikke at opbruge dagpengeretten?
74
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Catinet A/S, undersøgelse lavet for Ugebrevet A4, september 2005
Rambøll Management, 2002
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• hvorfor AF-Storkøbenhavn har mindre effekter af sin aktiveringsindsats, end man har på
landsplan? Storbyers tilbøjelighed til at koncentrere socialt udsatte grupper virker som en
sandsynlig del af forklaringen, men målingen gælder a-kassemedlemmer og omfatter derfor nok i
begrænset omfang de svageste ledige.
• hvad den fremtidige sammenlægning af AF og den kommunale job-formidling i job-centre
kommer til at betyde for aktiveringsindsatsen over for de nuværende målgrupper?
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