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Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennem de
seneste år publiceret en række resultater om levevilkårene
for indvandrere fra ikke-vestlige lande i Danmark med
hovedvægten lagt på indvandrernes integration på ar-
bejdsmarkedet. Forskningsenhedens arbejde har bl.a.
været stærkt inspireret af lignende norske og svenske
undersøgelser, der metodisk set har anvendt en teknik,
hvor man kombinerer resultaterne fra store repræsentative
interviewundersøgelser med eksisterende registerdata ind-
samlet af myndighederne i de to lande. Hovedresultaterne
fra Forskningsenhedens arbejde er i øvrigt gengivet på de
næste fire sider i dette nyhedsbrev.

Oven på publiceringen af resultaterne har det været nær-
liggende at bede om kommentarer til problemerne og til
den nyere forskning fra nøglepersoner fra andre lignende
forskningsmiljøer i Danmark og vores nabolande. Pro-
fessor Nina Smith fra det meget aktive miljø omkring
Centre for Research in Social Integration and Marginali-
zation (CIM) i Århus indleder denne oversigt med artik-
len Hvorfor mislykkes integrationen i Danmark?

Den næste kommentar kommer fra den svenske økonom,
professor Eskil Wadensjö, der ligeledes gennem efter-
hånden mange år har beskæftiget sig med forskning i ind-
vandrerspørgsmål, herunder bl.a. de samfundsøkonomis-
ke konsekvenser af indvandringen. Senest har Eskil Wa-

densjö arbejdet med ikke-vestlige indvandreres sam-
fundsøkonomiske betydning i Danmark, bl.a. betydningen
for de offentlige overførselsindkomster samt for ind-
komstdannelsen.

Det indlæg, vi præsenterer i dette nyhedsbrev, er en for-
længet version af den kronik, Eskil Wadensjö fik publice-
ret i dagbladet Information i april måned i år, og den er
her bl.a. blevet udvidet med nogle refleksioner omkring
svensk og dansk indvandrerforskning.

Derpå bringes en kommentar fra professor Klaus F. Zim-
mermann. Baggrunden er her bl.a., at Forskningsenheden
for tiden i samarbejde med Klaus F. Zimmermann og
Institut für Zukunft der Arbeit (IZA) i Bonn gennemfører
en interviewundersøgelse i Tyskland af indvandrernes
levevilkår, med særligt henblik på deres integration på
arbejdsmarkedet. Da erfaringerne fra Tyskland om ind-
vandrernes stilling på arbejdsmarkedet også kan påkalde
sig betydelig interesse i Danmark, har vi bedt vores tyske
samarbejdspartner - hvis videnskabelige profil er be-
skrevet side 24 - om at give en kommentar til de overve-
jelser, der i dag foregår i Tyskland forud for formulerin-
gen af en mere tidssvarende indvandringspolitik.

Artiklen følges af en anmeldelse ved professor Poul Chr.
Matthiessen af bogen Ubekvemme udfordringer. Aktuelle
tendenser i den danske og europæiske indvandrerdiskus-
sion, redigeret af Peter Seeberg, og af en artikel med nye
data fra Forskningsenheden om den danske befolknings
holdning til indvandringens omfang. Endelig afsluttes
nyhedsbrevet med en omtale af bogen Kan land med lov
bygges?, der indeholder en let tilgængelig sammenfatning
af Enhedens projekt om danskernes lovmoral, gennemført
i perioden 1997-2000.
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Forskningsenhedens resultater om integrati-
onen på arbejdsmarkedet

Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen

Det fremgik af publikationen fra august 2000, hvis for-
side er vist herover, og af Nyt fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed januar 2001, at selvom beskæftigelses-
situationen for indvandrere og efterkommere var blevet
forbedret under de fortsat gunstige danske økonomiske
konjunkturer i de seneste år, var arbejdsmarkedstilknyt-
ningen blandt ikke-vestlige indvandrere væsentligt ringe-
re i 1999 end tilbage i 1985. Selvom der fortsat bliver
flere beskæftigede blandt såvel danskere som indvandrere
- beskæftigelsesfrekvensen i 1999 er oppe på 75 pct.
blandt danskerne og 41 pct. blandt ikke-vestlige indvan-
drere - er beskæftigelsen for de ikke-vestlige indvandrere
stadig langt under niveauet i 1985, hvor 52 pct. var i job,
mod 73 pct. af danskerne, jf. figur 1.

Figur 1. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere i
aldersgruppen 16-66 år (inkl.) fra vestlige og ikke-vestlige lande 1985-
1999

Denne del af undersøgelsen er gennemført på registerdata
fra Danmarks Statistik. Der er derfor tale om så store

persongrupper, at der har kunnet gennemføres ganske
dybtgående delanalyser, herunder af, om den svækkede
arbejdsmarkedstilknytning for ikke-vestlige indvandrere
primært skyldtes, at indpasningen på arbejdsmarkedet af
de nyankomne var bedre i starten end i slutningen af
perioden, eller måske blot, at der er kommet så mange
nye til: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere i alderen 16-66 år inkl. steg på 15 år - til mere
end det tredobbelte, nemlig i perioden 1985 og 1999 fra
ca. 51.000 til ca. 165.000 personer.

Figur 2 viser resultaterne for mænd - som i øvrigt ikke
adskilte sig markant fra resultaterne for kvinderne. Det
fremgår, at indvandrede mænd fra ikke-vestlige lande, der
kom til Danmark mellem 1988 og 1990, efter 10 år stadig
ikke havde en erhvervsfrekvens på højde med den, som
indvandrere ankommet fra 1978 til 1980 havde efter fem
år. Endvidere bekræftes det, at erhvervsfrekvensen efter
fem år i Danmark er endnu lavere for indvandrere an-
kommet mellem 1993 og 1995.

Figur 2. Erhvervsfrekvensen for mænd mellem 16-66 år (inkl.) fra
ikke-vestlige lande fordelt efter indvandringstidspunkt og opholdstid

Når arbejdsmarkedstilknytningen er blevet svagere over
tid, skyldes det altså ikke kun, at der er kommet flere ind-
vandrere til, men også at indpasningen på arbejdsmarke-
det er sket langsommere i 1980’erne og 1990’erne, end
den gjorde i 1970’erne.

Den beskedne integration på arbejdsmarkedet får igen
konsekvenser for, hvor mange indvandrere der så bliver
modtagere af sociale ydelser. 38 pct. af kontanthjælpen
blev i 1998 udbetalt til de 5 pct. af befolkningen, som er
ikke-vestlige indvandrere. I aldersgruppen 18-66 år inkl.
modtog ikke mindre end 59 pct. en eller anden form for
midlertidig ydelse - især kontanthjælp og dagpenge.

Registerdata kan ikke dække en række formodet væsent-
lige oplysninger som f.eks. sprogkundskab eller oplevel-
sen af diskrimination på arbejdsmarkedet. Forskningsen-
heden har derfor i et samarbejde med Danmarks Statistik
kombineret registrenes ”hårde” statistiske informationer
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om svarpersonernes situation i bl.a. arbejdsmarkeds- og
indkomstmæssig henseende med en stor spørgeskemaun-
dersøgelse (i 1999) blandt 3.615 ikke-vestlige indvandre-
re fra de otte største etniske grupper, med hovedvægt på
levevilkår i bred forstand, men også omfattende batterier
af spørgsmål omkring specielt sprogkundskab og diskri-
mination m.v. Danmarks Statistik udvidede i øvrigt til
lejligheden staben af interviewere med indvandrere netop
fra disse otte lande.

De statistiske analyser på grundlag af det samlede datasæt
viste herefter, at det helt afgørende for, om ikke-vestlige
indvandrere kommer i gang på arbejdsmarkedet, er, om
de har gode danskkundskaber - jf. figur 3, der viser situa-
tionen for indvandrerkvinder - og relativt god kontakt
med det danske samfund: Man har et fungerende dansk
socialt netværk, man læser regelmæssigt danske aviser
m.v.

Figur 3. Danskkundskabernes betydning for, om ikke-vestlige
indvandrerkvinder er i beskæftigelse

For mange indvandrerkvinder har det derudover været en
hindring at have børn under syv år, som man selv passer
derhjemme - givetvis under indtryk af traditionelle køns-
rolleopfattelser og religiøse overbevisninger m.v.

To andre normalt meget omtalte faktorer spiller også en
vis - men altså ikke den dominerende rolle, nemlig mulige
mangler ved arbejdsmarkedets økonomiske incitamenter,
og overvindelse af diskrimination fra danskernes side.

F.eks. arbejder (i 1999) hver tredje af de beskæftigede
ikke-vestlige indvandrere på trods af, at de faktisk har
meget svage økonomiske incitamenter til at gøre det. 36
pct. af de beskæftigede a-kassemedlemmer i projektets
interviewundersøgelse har således mindre end 500 kr. om
måneden ekstra i disponibel indkomst ved 37 timers ar-
bejde om ugen frem for dagpenge som fuldtidsledige.

Andelen falder til 30 pct., hvis omkostningerne til børne-
pasning ikke inkluderes i beregningen. En tidligere under-
søgelse i Rockwool Fondens Forskningsenhed har vist, at
de tilsvarende andele i 1996 for hele befolkningen var
hhv. 20 pct. og 16 pct.

Ser man alene på, hvor mange indvandrere og efterkom-
mere, som ligefrem sætter penge til ved at gå på arbejde
frem for at være på dagpenge, er andelen 21 pct., hvis
børnepasningsomkostningerne inkluderes, og ellers 17
pct.

Fænomenet diskrimination kan næppe siges at være ble-
vet forskningsmæssigt tilfredsstillende belyst i Danmark.
Det gælder også - trods denne artikels begrænsede udbyg-
ning af resultaterne - her i projektet.

I en særlig delanalyse, hvor de øvrige data i projektet
kombineredes med 50 dybtgående og båndoptagne samta-
ler med indvandrere, nåede lektor Hans Jørgen Nielsen
frem til konklusioner, som viste fænomenets kompleksi-
tet. Bl.a. nuanceredes det måske udbredte billede af især
en dansk lukkethed over for fremmede kulturer. Ved
siden af en række - ofte ekstremt ubehagelige - eksempler
på danskeres diskrimination mod indvandrere - fra offent-
lige og private arbejdsgivere såvel som fra kolleger - satte
resultaterne her nemlig et billede af lukkethed også fra
indvandrernes side.

Billedet tegnedes f.eks. af et spørgsmål, som ofte i forsk-
ningen benyttes som indikator på social afstand mellem
forskellige grupper, nemlig om synet på et ægteskab mel-
lem en ung fra ens egen gruppe og en ung fra andre etni-
ske grupper. Mens 45 pct. af en stor stikprøve af voksne
danskere i 1999 var imod ægteskab med en ung, der ikke
selv var dansker, var en noget større andel, nemlig 56
pct., af indvandrerne imod ægteskaber med unge uden for
egen gruppe. For indvandrere fra Libanon, Pakistan og
Tyrkiet var procenterne 66, 72 og 77.

Skellene går altså, siger Hans Jørgen Nielsen, ikke kun
mellem danskerne på den ene side og alle indvandrerne
som en samlet gruppe på den anden side, men mellem alle
de forskellige grupper indbyrdes.

Fuldt tilfredsstillende mål for omfanget specielt af diskri-
minationen mod indvandrere på arbejdsmarkedet er hidtil
i dansk forskning - som her i projektet - blevet opfattet
som ressourcemæssigt uoverkommelige. De burde nemlig
omfatte nøje analyser af en meget lang række, i praksis
gennemførte, jobbesættelser - med fokus på, hvem der
blandt de ikke-heldige ansøgere med hensyn til ansættel-
seskriteriet kun adskiller sig på den etniske dimension.

I mangel af en sådan kortlægning af den faktiske diskrimi-
nation har flere danske forskningsprojekter valgt at belyse
indvandrernes egen oplevede diskrimination, typisk hidtil
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desværre kun for et mindre udsnit af indvandrergruppen i
Danmark.

Hvis man samler sig om den del af de publicerede analy-
ser, som beskæftiger sig med de relevante persongrupper,
dvs. faktisk jobsøgende personer, er tendensen i de data-
mæssigt mere omfattende undersøgelser (som berører i alt
fem af de her i projektet inddragne otte etniske grupper)
systematisk, at andelen af indvandrere, der har følt sig
diskrimineret ved en jobbesættelse, ligger i intervallet
mellem 15 og 40 pct. Det samme gælder i øvrigt et forsk-
ningsmæssigt forsøg på i en testsituation at måle, hvilken
andel af visse stillingsbesættelser blandt nogle højtuddan-
nede unge i hovedstadsområdet, som var berørt af etnisk
diskrimination. En længere række mere summariske må-
lingsforsøg af ikke-forskningsmæssig karakter - ofte fra
konsulentfirmaer - peger på rapporteret diskrimination
mod indvandrere af et omfang, som resultatmæssigt ikke
synes at ligge langt fra den nævnte danske forsknings re-
sultat med oplevet diskrimination hos et synligt mindretal
- men altså et mindretal - på 15-40 pct. af de jobsøgende,
ikke-vestlige indvandrere.

Projektet her har valgt at lægge sig i forlængelse af den
nævnte forskningstradition, og har spurgt alle de 1.938
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i materialet,
som inden for de sidste fem år havde søgt et job, om de så
havde oplevet at få afslag på grund af diskriminering. 24
pct. svarede, at det var de sikre på, og 15 pct. havde en
mistanke. I alt knyttede altså 39 pct. en oplevelse af dis-
krimination til den faktiske jobsøgning - varierende fra
omkring 20 pct. for vietnamesere og eks-jugoslaver til
45-60 pct. for pakistanere, libanesere, tyrkere og iranere.

Der er en statistisk sikker tilbøjelighed til, at der er flere
ikke-beskæftigede end beskæftigede blandt de 39 pct. dis-
kriminerede: Diskrimination hæmmer altså integrationen.
Omvendt føler et klart flertal (på 61 pct.) af de job-
søgende indvandrere altså ikke, at de er blevet diskrimi-
neret. 46 pct. af dem, der faktisk havde haft den ubehage-
lige oplevelse, har alligevel et job nu, og denne robusthed
over for den ubehagelige oplevelse er ikke ensartet for-
delt mellem de etniske grupper. Andelen med oplevet
diskrimination, som alligevel har et job i dag, er godt 60
pct. for vietnamesere og iranere, men kun 31 pct. for
tyrkere og 26 pct. for somaliere.

De 39 pct. ligger, som det fremgår, på niveau med, eller
svagt i overkanten af, resultaterne fra anden dansk forsk-
ning. I modsætning til denne tidligere forskning omfatter
analysen her så imidlertid for det første en større og et-
nisk bredere stikprøve af ikke-vestlige indvandrere (nem-
lig med otte oprindelseslande). Til dette statistisk sikrere
grundlag kommer så, for det andet, at man her - for første
gang - måler diskriminationens relative betydning for in-
tegrationen over for andre forhold som økonomiske inci-
tamenter m.v. Og her er resultatet altså, at både diskrimi-

nation og svage økonomiske incitamenter hæmmer inte-
grationen - men de to faktorer har ikke samme stærke ef-
fekt som dårlige danskkundskaber og svag kontakt til det
danske samfund i øvrigt.

For det tredje adskiller analysen af diskrimination sig fra
den tidligere danske forskning derved, at man også så at
sige undersøgte, hvor nulpunktet på diskriminationsskala-
en lå: Undgår forskere f.eks. at konstatere diskrimination
ved en jobsøgning, hvis den jobsøgende er ikke en ind-
vandrer, men en dansker? Svaret er, at det gør man ikke -
som tegneren også har prøvet at illustrere det her på si-
den.

Ved jobsøgning føler to ud af fem indvandrere sig dis-
krimineret, mod en ud af fem danskere.

En mindre analyse blandt en repræsentativ stikprøve -
nemlig 850 - af danskere viste, at i april-maj 2000 svare-
de 20 pct., at de havde følt sig diskrimineret ved en job-
søgning på grund af f.eks. alder, køn, udseende, uddan-
nelse, dialekt eller andet.

Oplevelsen af diskrimination var altså nogenlunde lige
udbredt blandt vietnamesere, eks-jugoslaver og danskere.
For jobsøgende på 50 år og mere var oplevelsen af diskri-
mination lidt mere udbredt blandt danskere (48 pct.) end
blandt indvandrere (44 pct.). Samlet set peger resultatet
fra Gallup-undersøgelsen på, at mens en væsentlig del af
de ikke-vestlige indvandreres oplevede diskrimination
ved jobsøgning formentlig er etnisk betinget, ville fjernel-
se af alle etniske fordomme ikke samtidig fjerne al ople-
vet diskrimination på arbejdsmarkedet.

Det bør tilføjes, at indvandrernes integration på arbejds-
markedet naturligvis også afhænger af en række forhold,
som også spiller en rolle for, om danskere er i beskæfti-
gelse eller ej. Når vi som her prøver at svare på, hvorfor
indvandrerne klarer sig relativt ringere end danskerne, har
kun faktorer, som er klart forskellige hos danskere og hos
indvandrere, interesse i analysen.
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Derfor kan det her blot kort noteres, at helbredsforhold
også spiller en rolle for integrationen på arbejdsmarkedet,
men bl.a. indvandrernes sundere livsstil med hensyn til
alkoholvaner bidrager til et helbredsmønster for ikke-
vestlige indvandrere, som ikke er dårligere end for dan-
skere. For så vidt angår kriminaliteten, er den målt ved
retslige afgørelser væsentligt mere udbredt blandt indvan-
drere end blandt danskere, også når der korrigeres for
køns- og aldersforskelle. Men analyserne viser - som
samfundsvidenskaberne også siger det om arbejdsmarke-
det generelt - at effekten af kriminaliteten på beskæftigel-
sesmulighederne er svag og mindre entydig, og den er i
øvrigt helt fraværende for kvinder - danskere som ind-
vandrere.

Ville man opleve mange af resultaterne her som pegende
på, at integrationen bl.a. hindres af forhold hos indvan-
drerne selv (som deres dårlige sprogkundskaber, deres
svage sociale kontakter, og indvandrerkvindernes præfe-
rence for at passe deres egne børn hjemme), kan andre re-
sultater givetvis opleves som en understregning af det
danske samfunds klare medansvar. Det gælder - udover
politikken over for hele indvandringens omfang og struk-
tur - bl.a. tilrettelæggelsen af undervisnings- og velfærds-
systemerne, men det gælder også spørgsmålet om, hvor-
vidt vi i det danske samfund generelt er i stand til at føre
en hensigtsmæssig økonomisk politik.

En særlig analyse for projektet omkring indvandringens
samfundsøkonomiske betydning, gennemført - på bag-
grund af data fra Økonomiministeriets Lovmodel - af pro-
fessor Eskil Wadensjö fra Stockholms Universitet viser
nemlig bl.a., at formentlig omkring 40 pct. af den i dag
relativt store samlede omfordeling (via overførsler og
skatter m.v.) fra danskere (og vestlige indvandrere) til de
ikke-vestlige indvandrere (i 1997 9,3 mia. kr., ekskl.
omkostningerne i præ-asylfasen på 1,3 mia. kr.) skyldes
den svagere beskæftigelsessituation. Og nok er de seneste
års konjunkturforbedring kun langsomt kommet de ikke-
vestlige indvandrere til gode - men den bedre beskæfti-
gelse har faktisk knækket kurven for nettooverførslerne
til dem (til a-dagpenge o.s.v.) nedad.

Tilmed vurderer Eskil Wadensjö tendenserne i materialet
som pegende på et fortsat fald i nettooverførslerne til de
ikke-vestlige indvandrere, også for de allerseneste år,
hvorfra materialet netop nu er under bearbejdelse.

De statistiske analyser i projektet blev suppleret med en
analyse (ved Bent Jensen) af mediernes behandling af
indvandrerne, som er kommet her gennem de seneste godt
hundrede år. Synet på modtagelsen af flygtninge var be-
stemt af antallet: Det var lettere at acceptere flygtninge,
når der ikke kom så mange. I de perioder, hvor arbejds-
kraftindvandringen har været debatteret, har holdningen i
A-pressen været, at en ureguleret indvandring var et on-
de. Omvendt var den borgerlige presse liberalt indstillet

over for arbejdskraftvandringer. Desuden viser analysen,
at der skete et vigtigt skift i debatten i 1950’erne. Frem til
Ungarn-krisen havde det været en gennemgående opfat-
telse, at forsørgelsen af flygtninge burde påhvile private
initiativer. Dét, man kunne argumentere for, var adgangen
til at få opholds- og eventuelt arbejdstilladelse. Fra og
med 1956 med den sovjetiske undertrykkelse af opstan-
den i Ungarn slog det synspunkt - som allerede delvis var
blevet formet under indtryk af nazisternes jødeforfølgelse
- imidlertid gradvist igennem, at det offentlige havde en
forsørgelsesforpligtelse over for flygtningene. I februar
1957 stillede den konservative MF’er Ole Bjørn Kraft et
spørgsmål til regeringen angående de ungarske flygtnin-
ge, og det var symptomatisk, at statsminister H.C. Hansen
(S) ifølge Politikens referat svarede, at staten indtil nu
kun havde betalt transporten til Danmark, ellers var alle
udgifter afholdt af private midler. Statsministeren føjede
til, at han dog forudså, at staten snart måtte træde til, og
”man var ikke blind for, at der kan blive tale om betyde-
lige beløb på længere sigt” (Politiken 7.2.1957).
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diskrimination. København, samt i øvrigt diverse rapporter af ikke
forskningsmæssig karakter.
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Hvorfor mislykkes integrationen i
Danmark?

Af professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus

Indledning
Migrations- og integrationspolitik er i de senere år kom-
met meget højt op på den politiske agenda i Danmark.
Andelen af indvandrere og flygtninge i befolkningen ad-
skiller sig ganske vist ikke fra gennemsnittet i EU, men
den relative vækst i indvandrerandelen har været betyde-
ligt større end i de fleste øvrige EU-lande. Hertil kommer,
at sammensætningen af indvandrere har ændret sig, og de
nye indvandrere synes at have langt større problemer med
at blive integreret på arbejdsmarkedet og samfundet gene-
relt, end tidligere generationer af indvandrere havde.

På den anden side argumenterer bl.a. FN og OECD ofte
for, at de voksende aldringsproblemer i mange OECD-
lande øger behovet for indvandring i fremtiden, fordi de
små generationer af unge får svært ved at forsørge de
store generationer af ældre, som i løbet af de næste årtier
går på pension.

I forhold til den danske debat er problemet imidlertid, at
mange af indvandrerne, der er ankommet i de sidste to år-
tier, har haft store vanskeligheder med at komme ind på
arbejdsmarkedet. Derfor er mange af dem heller ikke
økonomisk set blevet nettobidragsydere til velfærdssam-
fundet.

I stedet for at udgøre en del af løsningen på problemet
med den voksende forsørgerbyrde, har de nye indvandre-
re snarere været med til at forstærke det. Ud fra en øko-
nomisk synsvinkel er den store udfordring for det danske
velfærdssamfund derfor at få vendt billedet, så indvan-
dringen i stedet for at være en økonomisk byrde bliver en
økonomisk gevinst for samfundet. Det fordrer, at indvan-
drerne og deres efterkommere integreres på arbejdsmar-
kedet.

De danske indvandrere og efterkommere
Ved starten af år 2000 var der i Danmark 297.000 1. ge-
nerationsindvandrere, dvs. indvandrere der er født i ud-

landet og har udenlandske forældre, og 81.000 2. genera-
tionsindvandrere (børn med to 1. generationsforældre),
svarende til i alt 7% af befolkningen. Heraf er ca. 2/3 af
1. generationsindvandrerne og ca. 85% af 2. generations-
indvandrerne fra ikke-vestlige lande.

Indvandringsmønstret til Danmark har ændret sig markant
i de sidste årtier, jf. Pedersen og Smith (2001b). Siden
1980 har nettotilgangen af indvandrere til Danmark været
på ca. 160.000 personer. Heraf er ca. 150.000 flygtninge
eller indvandrere fra ikke-vestlige lande, mens kun ca.
10.000 er fra vestlige lande. Indvandrere fra vestlige
lande har en langt større tendens til at rejse tilbage til
oprindelseslandet sammenlignet med flygtninge og andre
ikke-vestlige indvandrere. Der er således ingen tvivl om,
at næsten uanset hvordan den fremtidige lovgivning ved-
rørende indvandring udformes, vil antallet af indvandrere
med ikke-vestlig baggrund vokse i de næste årtier.

Integration på arbejdsmarkedet
OECD foretager hvert år en undersøgelse af indvandreres
integration på arbejdsmarkedet i medlemslandene, jf.
OECD (1999, 2000). Danmark indtager i disse undersø-
gelser en af sidstepladserne med hensyn til succesfuld in-
tegration, i øvrigt sammen med flere andre små europæi-
ske velfærdssamfund som Sverige og Holland. Resten af
EU-landene er heller ikke for gode til integration, mens
de liberale velfærdssamfund og gamle indvandrerlande
som USA, Canada og Australien er anderledes succesful-
de, jf. figur 1.

OECD-undersøgelsen fra 2000 har i debatten været kriti-
seret for at overdrive de danske integrationsproblemer,
fordi Danmark ifølge figur 1 ikke er det land, der klarer
sig dårligst. Det er selvfølgelig en noget snæversynet
trøst, for integration af indvandrere diskuteres netop og
erkendes som et stort problem i mange af de europæiske
velfærdssamfund. Men derudover underdriver OECD-
figuren formentlig Danmarks integrationsproblemer i for-
hold til andre lande snarere end det modsatte. Dels er
figuren baseret på gennemsnitstal for en periode så langt
tilbage som 1995-98, hvor også arbejdsløsheden for ind-
fødte danskere var meget høj i de første af årene. Dels
giver tallene for den registrerede arbejdsløshed ikke et
særlig godt billede af de erhvervsaktive aldersgruppers
reelle tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi der i Dan-
mark eksisterer en lang række aktiverings-, revaliderings-
og orlovsordninger, ligesom andelen på kontanthjælp
blandt indvandrere er høj.

For overhovedet at blive registreret som arbejdsløs i
OECD-figuren kræves naturligvis, at man deltager i ar-
bejdsstyrken. Erhvervsfrekvensen for indvandrerne fra
ikke-vestlige lande har igennem de seneste to årtier været
faldende, dels fordi en stadig større del af gruppen udgø-
res af flygtninge, som traditionelt har haft en langt lavere
erhvervsfrekvens end andre indvandrere, dels fordi er-
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hvervsfrekvensen inden for gruppen af flygtninge og
andre ikke-vestlige indvandrere er faldende, jf. Pedersen
og Smith (2001b).

Figur 1. Andel udlændinge/udenlandsk fødte i den sam-
lede arbejdsløshed i fht. deres andel af arbejdsstyrken,
gns. 1995-1998

Kilde: OECD (2000)

For flygtninge er erhvervsfrekvensen i gennemsnit ca.
40%, mens den for andre ikke-vestlige indvandrere er ca.
60%. For den øvrige befolkning er erhvervsfrekvensen
ca. 80%, hvilket også omtrent er tilfældet for indvandrere
fra vestlige lande. Det mest præcise mål for den egentlige
integration er beskæftigelsesfrekvensen. Ifølge Wadensjö
(2000) er beskæftigelsesfrekvensen i de typisk mest er-
hvervsaktive aldersgrupper fra 30-50 år for ikke-vestlige
mænd helt nede omkring 40%, mens den for kvinder er
mellem 20-30%, bortset fra kvinder sidst i 40’erne, hvor
frekvensen er oppe på ca. 40%.

For 2. generationsindvandrerne fra ikke-vestlige lande er
der indtil videre ikke megen dansk forskning. Langt stør-
stedelen af denne gruppe er børn eller unge, der endnu er
i uddannelsessystemet. Men i løbet af det næste tiår vil
meget store grupper af 2. generationsindvandrere med
forældre fra ikke-vestlige lande blive voksne og træde ud
på arbejdsmarkedet.

Det er naturligvis meget afgørende, at disse unge får en
erhvervsuddannelse, som kan give dem muligheder for at
klare sig bedre på arbejdsmarkedet end deres forældre.
Ifølge Husted m.fl. (2001b) er der indtil videre ikke noget
grundlag for at være meget optimistisk mht. denne grup-
pes fremtidsperspektiver. Andelen, der færdiggør en kom-
petencegivende uddannelse, er langt lavere blandt 2.
generationsindvandrere fra ikke-vestlige lande sammen-
lignet med danskere og børn af vestlige indvandrere. Især

de unge mænd synes at halte bagefter, mens pigerne kla-
rer sig bedre i uddannelsessystemet.

Et af de væsentlige resultater i undersøgelsen af Husted
m.fl. er betydningen af forældrenes baggrund. Omfanget
af forældrenes erhvervserfaring er en væsentlig faktor for
børnenes eventuelle succes på arbejdsmarkedet. Den
sociale arv gælder også for indvandrere, og den manglen-
de integration på arbejdsmarkedet for forældrene forplan-
ter sig tilsyneladende til børnenes fremtidsmuligheder.

Undersøgelsen af Husted m.fl. (2001b) viser desuden, at
selv om 2. generationsindvandrer-pigerne synes at klare
sig bedre end drengene i uddannelsessystemet, betyder
det ikke nødvendigvis, at disse piger ikke møder vanske-
ligheder. Ifølge undersøgelsen er chancerne for at færdig-
gøre en uddannelse, få et job og fastholde det signifikant
dårligere, hvis pigen gifter sig med en mand med ind-
vandrerbaggrund fra et ikke-vestligt land. Det samme re-
sultat fås ikke for de unge indvandrermænd.

Resultatet må vække bekymring, når dette sammenholdes
med undersøgelserne i Rockwool Fondens Forsknings-
enhed af gifteadfærd blandt indvandrere, fordi 80-90% af
indvandrerpigerne fra ikke-vestlige lande gifter sig med
en mand med indvandrerbaggrund. Husted m.fl.s under-
søgelse viser desuden, at der eksisterer klare negative
ghettoiseringseffekter i Danmark. At komme fra en kom-
mune med høj indvandrerandel i befolkningen har en
negativ effekt på 2. generationsindvandreres chancer i ud-
dannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det gør ho-
vedparten af de danske 2. generationsindvandrere fra
ikke-vestlige lande.

Med det nuværende billede af danske indvandreres inte-
gration på arbejdsmarkedet er det derfor ikke oplagt, at
FN har ret i sine anbefalinger til de rige vestlige vel-
færdsstater, som ifølge FN bør løse en del af deres pro-
blemer med de aldrende befolkninger ved at tillade mere
indvandring af arbejdskraft fra de fattigere dele af verden.
Hvis indvandrerne og deres børn skal bidrage til produk-
tionen og til finansieringen af velfærdssamfundet, skal de
naturligvis være i arbejde og være ”netto-skatteydere”, i
hvert fald i en vis periode af deres voksne tilværelse. Det
væsentlige spørgsmål er derfor, hvorfor det kniber så
meget med integrationen i Danmark af indvandrere fra de
ikke-vestlige lande, og hvad der kan gøres for at ændre
billedet?

Hvorfor går det så skidt med integrationen?
Der er utvivlsomt mange forklaringer på den i internatio-
nal sammenhæng dårlige placering af Danmark mht. inte-
grationen af indvandrere på arbejdsmarkedet, jf. figur 1.

En væsentlig årsag er uden tvivl, at den relative tilvækst
til indvandrergruppen har været meget stor i Danmark,
såvel som i nogle af de øvrige europæiske lande, dvs. i
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gennemsnit har de danske indvandrere opholdt sig i bety-
deligt kortere tid i landet sammenlignet med f.eks. ind-
vandrere i de traditionelle indvandrerlande. Derudover er
selve indvandringspolitikken i de forskellige lande væ-
sentlig. Hovedparten af nettotilgangen af indvandrere i
Danmark er flygtninge eller familiesammenførte indvan-
drere fra ikke-vestlige lande, mens Danmark ligesom de
øvrige europæiske lande ikke har en bevidst migrations-
politik, der direkte retter sig mod at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft inden for de områder, hvor der er mangel på
arbejdskraft. Dette er modsat bl.a. Australien og Canada,
der på basis af eksplicitte pointsystemer tildeler opholds-
tilladelser til indvandrere med de ønskede kvalifikationer,
alder osv.

Det er dog næppe hele forklaringen. Hvis man tager ud-
gangspunkt i OECD’s sammenligninger, jf. figur 1, tegner
der sig flere fællestræk mellem de lande, som tilsynela-
dende har held med integrationen, og på den anden side
de lande, der ikke har. For den sidstnævnte gruppe gæl-
der, at det er små lande med sprog, som kun tales i små
sprogområder, og lande med forholdsvis udbyggede vel-
færdsstater og relativt regulerede arbejdsmarkeder med
en forholdsvis begrænset lønspredning. Netop disse for-
hold kan tænkes at give anledning til væsentlige barrierer
for integrationen af indvandrere.

Der findes megen international forskning, der dokumente-
rer sprogets store betydning for integrationsprocessen.
Her har lande som Danmark, Norge, Sverige og Holland
et klart handicap i integrationsprocessen, fordi en for-
holdsvis lille andel af indvandrerne på forhånd har kend-
skab til indvandringslandets sprog, sammenlignet med
indvandrere til USA, Canada, Australien og UK, men og-
så ikke engelsk-sprogede lande som Frankrig og Tysk-
land. Analyserne i Rockwool Fondens Forskningsenhed,
jf. Larsen (2000) og Schultz-Nielsen (2000b), dokumen-
terer klart, at sprogproblemer er en væsentlig barriere for
danske indvandreres arbejdsmarkedsintegration.

En anden barriere er kulturelle forskelle og diskriminati-
on. Det er oplagt, at det er langt lettere for en nordmand
at tilpasse sig dansk kultur og mentalitet og at blive ac-
cepteret i samfundet og på arbejdsmarkedet, sammenlig-
net med eksempelvis en indvandrer fra Somalia. Selvom
de samme resultater i nogen grad kan genfindes i under-
søgelser fra andre europæiske lande, har lande som Dan-
mark, Norge og Sverige måske på dette punkt en særlig
udfordring.

Den relativt homogene danske befolkning er på den ene
side med til at sikre en sammenhængskraft i samfundet,
som bl.a. er en af forudsætningerne for opbakningen til

CIM, Centre for Research in Social Integration
and Marginalization

CIM er et ”center uden mure”, som har deltagere
fra fem forskningsinstitutioner:

�� Handelshøjskolen i Århus (der er vært for
centret),

�� de økonomiske institutter ved Aarhus Univer-
sitet og Københavns Universitet,

�� samt AKF og SFI.

CIM er finansieret bl.a. af midler fra Det Sam-
fundsvidenskabelige Forskningsråd, Indenrigs-
ministeriet og Arbejdsministeriet. I CIM deltager
ca. 30 danske forskere fra de nævnte institutioner,
og derudover er tilknyttet en række udenlandske
forskere til centret.

CIMs forskningsområde er, som navnet siger, at
analysere marginaliserings- og integrationsproces-
ser på arbejdsmarkedet.

Et af CIMs hovedtemaer er forskning i indvandre-
res integration på arbejdsmarkedet. Nogle af
hovedemnerne er:

Hvad forklarer, at nogle indvandrergrupper inte-
greres langt bedre på arbejdsmarkedet end andre?
Hjælper det på integrationen at have gennemført
en dansk uddannelse? Hvilke uddannelser og kva-
lifikationer har indvandrerne med sig fra deres
hjemland, og er de i stand til at benytte disse kvali-
fikationer i Danmark? Er det en god vej til inte-
gration og selvforsørgelse at starte som selvstæn-
dig i Danmark, eller bliver indvandrere, der ar-
bejder som selvstændige, hængende i lavindkomst-
gruppen og forbliver afhængige af offentlig forsør-
gelse? Hvilke indvandrere rejser ind og ud af Dan-
mark? Er der skævheder i indvandringen til Dan-
mark, således at Danmark tenderer at få de svagest
kvalificerede indvandrere, mens de bedst uddanne-
de indvandrere rejser til andre lande med mindre
dækkende velfærdssystemer og større lønspred-
ning? Er 2. generationsindvandrere i stand til at
bryde den sociale og etniske arv via det danske
uddannelsessystem? Hvilken betydning har det for
2. generationsindvandreres integration, om deres
forældre har uddannelse og arbejde?

Mere information om CIM kan fås på
www.hha.dk/cim
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den offentlige sektor med stor omfordeling og et højt
skattetryk. På den anden side kan det netop i forbindelse
med integrationen af indvandrere være en af barriererne,
fordi det bliver sværere for indvandrere med en frem-
medartet kulturbaggrund at trænge ind i det homogene
samfund. Der er indtil videre ikke megen forskning i om-
fanget af diskrimination mod indvandrere i Danmark,
men der er næppe tvivl om eksistensen, jf. bl.a. Schultz-
Nielsen (2000b). Husted m.fl. (2001a, b) finder således et
betydeligt lavere afkast til uddannelse for både 1. og 2.
generationsindvandrere sammenlignet med afkastet for
tilsvarende danskere, når der i øvrigt tages hensyn til for-
skelle i en række baggrundsforhold.

Manglende kvalifikationer og relevant uddannelse hos en
stor del af indvandrerne er naturligvis også en alvorlig
barriere for integration. Både danske og internationale
undersøgelser peger på, at uddannelseskvalifikationer er
en nødvendig, om end ikke tilstrækkelig, betingelse for en
vellykket integration, jf. Schultz-Nielsen (2000b) og
Husted m.fl. (2001a).

De voksende kvalifikationskrav og den generelle udvik-
ling fra industrisamfund til videnssamfund gør det i sti-
gende grad vanskeligt for de fleste indvandrere at få hur-
tigt fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi en stadig større
del af jobbene kræver specifikke kundskaber, evner til
samarbejde og kommunikation, viden om kultur osv.

Dette står i modsætning til indvandringsbølgen af gæste-
arbejdere fra slutningen af 1960’erne, hvor gæstearbej-
derne besatte jobs i industrien uden nødvendigvis at have
nogle synderlige sprogfærdigheder eller kvalifikationer i
øvrigt, ud over deres fysiske kvalifikationer. I et sammen-
lignende studie mellem Sverige og Danmark undersøger
Rosholm m.fl. (2000), om de voksende integrationspro-
blemer for indvandrere i både Sverige og Danmark alene
kan henføres til sammensætningseffekter i indvandrer-
gruppen og konjunkturforhold, eller om integrationspro-
blemerne også skyldes den generelle udvikling i kvalifi-
kationskravene. Rosholm m.fl. bekræfter hypotesen om
ændrede og voksende kvalifikationskrav som en væsent-
lig forklaring på de voksende integrationsproblemer i
både Sverige og Danmark.

I modsætning til USA og andre lande uden for EU er der i
de fleste EU-lande relativt høje mindstelønninger, som
dækker større eller mindre dele af arbejdsmarkedet. UK
har indtil for nylig været en undtagelse. Lønspredningen,
dvs. forskellen mellem højt- og lavtlønnede, er tilsvaren-
de langt mindre i mange europæiske lande, hvilket kan
være en af forklaringerne på vanskelighederne med ar-
bejdsmarkedsintegrationen for mange invandrere i euro-
pæiske lande, der ligesom Danmark også har haft betyde-
lige vanskeligheder med strukturarbejdsløshed og lang-
tidsledighed for den ”indfødte” befolkning. Hvis det er
svært pga. høje mindstelønninger på arbejdsmarkedet

overhovedet at ”blive lukket ind”, dvs. at få et job, for-
sinkes eller dæmpes den assimilationsproces, som kunne
føre til en stadig fastere arbejdsmarkedstilknytning med
en jævn opadgående mobilitet. Danske undersøgelser do-
kumenterer det ikke særligt overraskende resultat, at hvis
indvandrere har held med at finde beskæftigelse, går
assimilationen i form af voksende potentielle lønninger
og erhvervsindkomster langt hurtigere, end hvis man ikke
finder beskæftigelse, jf. Husted m.fl. (2001a).

Den sammenpressede lønstruktur hænger sammen med de
sociale ordninger i de forskellige europæiske velfærds-
samfund. Selvom de forskellige lande har ganske forskel-
lige systemer for indkomstoverførsler, er der i modsæt-
ning til især USA langt mere udbyggede velfærdsordning-
er med et betydeligt højere ydelsesniveau i de fleste euro-
pæiske lande.

Dette er på den ene side med til at presse den effektive
mindsteløn på arbejdsmarkedet op, fordi de sociale ydel-
ser lægger en slags bund i lønfordelingen. På den anden
side kan de sociale ordninger give incitamentsproblemer,
således at tilskyndelserne til at være i arbejde frem for på
passive ydelser er meget små, jf. Schultz-Nielsen
(2000a). Dette gælder naturligvis ikke kun for ind-
vandrere. Også den øvrige befolkning står potentielt over
for disse incitamentsproblemer, jf. Pedersen og Smith
(2001a). Men da indvandrergruppen, specielt nytilkomne
indvandrere, næsten per definition har forholdsvis svage
kvalifikationer i fht. arbejdsmarkedet, bliver problemerne
i sagens natur særligt fremtrædende for denne gruppe.

En yderligere effekt af de forskellige europæiske vel-
færdssystemer kan være såkaldte selektionseffekter i
flygtninge- og indvandrerstrømmen. Selvom mange flygt-
ninge næppe gør sig særligt store økonomiske overvejel-
ser om, hvor det bedst kan betale sig at flygte hen, hvis de
står midt i en meget presset situation i hjemlandet, kan
det på den anden side godt tænkes, at økonomiske forhold
i det lange løb har en vis betydning for hvilke indvandre-
re, der ender med at slå sig ned i hvilke lande.

Lande med relativt høje sociale sikkerhedsnet, med uni-
verselle skattefinansierede ydelser, er utvivlsomt relativt
attraktive for indvandrere med få kvalifikationer og ingen
uddannelse. Omvendt peger de økonomiske tilskyndelser
for veluddannede immigranter, med uddannelser der hur-
tigt kan finde anvendelse i f.eks. engelsktalende lande, for
at søge til lande med lavere skattetryk og færre generelle
velfærdsordninger.

Amerikanske undersøgelser, jf. Borjas (1999), dokumen-
terer, at økonomiske overvejelser har en betydning for,
hvor indvandrere til USA slår sig ned. Men spørgsmålet
er naturligvis, om dette kan overføres til europæiske
forhold, og der er indtil videre ikke megen forskning på
dette felt.
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Udfordringer for velfærdssamfundet
Indvandrernes muligheder for økonomisk at nettobidrage
til velfærdssamfundet er i sagens natur fuldstændig af-
hængig af deres integration på arbejdsmarkedet. Den hid-
til ikke særligt vellykkede danske integrationspolitik har
haft den konsekvens, at indvandring - i hvert fald indtil
videre - i stedet for at udgøre en del af løsningen af de
voksende forsørgerbyrdeproblemer, forstærker dem. I de
senere år er indsatsen bl.a. i lyset af denne erkendelse
blevet intensiveret for at få indvandrere bedre integrerede
på arbejdsmarkedet. I 1999 blev gennemført en ny lov-
givning, Integrationsloven, netop med sigte på en langt
mere bevidst og aktiv arbejdsmarkedspolitik for at inte-
grere nye indvandrere i Danmark, og der er siden hen
gennemført yderligere tiltag med samme sigte.

Det er oplagt, at aktiv arbejdsmarkedspolitik, uddannelse
og opkvalificering er nogle af nøgleordene i denne pro-
ces. Problemet er blot, at integrationsopgaven forekom-
mer uoverstigelig stor. Siden 1980 er der kommet en
nettotilgang på godt 150.000 flygtninge og indvandrere
fra ikke-vestlige lande, dvs. i gennemsnit 7.500 hvert år.
Størsteparten af disse indvandrere har begrænsede kvali-
fikationer i forhold til kravene på det danske arbejdsmar-
ked. Ud over at få løst problemerne med den indvandring,
der kom til Danmark under lavkonjunkturerne i
1980’erne og 1990’erne, og hvoraf en meget stor del
endnu ikke har fået nogen fast tilknytning til arbejdsmar-
kedet, er opgaven løbende at integrere nytilgangen af ind-
vandrere, hvor langt størstedelen af den aktuelle og frem-
tidige indvandring utvivlsomt vil komme fra aktuelle eller
nye flygtningelande og i øvrigt ikke-vestlige lande, som
udgør langt den mest problematiske landegruppe mht.
integration. Samtidig begynder efterkommerne fra disse
lande at melde sig på arbejdsmarkedet i stort tal i løbet af
det næste årti, og denne gruppe vil utvivlsomt også kom-
me til at udgøre en stor udfordring for aktiveringssyste-
met og arbejdsmarkedspolitikken i Danmark.

Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at forene
ideerne i den skandinaviske velfærdsmodel med en globa-
liseret verden, hvor store grupper af flygtninge og ikke-
flygtninge fra de mere fattige dele af verden hvert år
søger mod de velstående vestlige lande. Dette er efter-
hånden et velkendt problem for de fleste rige europæiske
lande. Men opbygningen af og principperne for velfærds-
ydelser i den skandinaviske, og måske i særlig grad den
danske velfærdsstat, er i denne sammenhæng særligt pro-
blematiske.

De danske velfærdsordninger bygger i langt højere grad,
sammenlignet med stort set alle andre europæiske landes
velfærdsordninger, på princippet om, at den enkelte bor-
ger i landet har ret til en række universelle ydelser, delvist
uafhængigt af optjening på arbejdsmarkedet eller tidligere
skattebetaling. Dette gør de offentlige finanser meget
sårbare over for en betydelig fremtidig indvandring, spe-

cielt når denne indvandring primært består af befolk-
ningsgrupper med meget beskedne kvalifikationer, som
vanskeligt kan finde anvendelse i et land med høje mind-
stelønninger og tilsvarende høje kvalifikationskrav. Skal
den danske velfærdsstat overleve den nye globaliserede
verden, kræver det formentlig nogle ganske grundlæg-
gende reformer af de bagvedliggende principper, hvor det
fintmaskede sociale sikkerhedsnet gøres mindre univer-
selt og i højere grad bygges på forsikringsprincipper eller
optjeningsbaserede ordninger, og hvor der måske også vil
blive en ændret løndannelse med større lønspredning og
større ulighed på kort sigt.

Dette er formentlig den helt store udfordring for vel-
færdssamfundet, for selvom sådanne tiltag vil lette inte-
grationen af indvandrere på arbejdsmarkedet og lette for-
sørgerbyrdeproblemerne, vil de samtidig ændre på veler-
hvervede rettigheder for danske “indfødte” borgere.
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En strategi för integrering av invandrarna
på arbetsmarknaden

Af professor Eskil Wadensjö

Stockholms Universitet

Invandrare och flyktingar från icke-västliga länder har
svårt att komma in på arbetsmarknaden i länder som Dan-
mark och Sverige. Många är helt utanför arbetskraften
och arbetslösheten är hög bland dem som är i arbetskraf-
ten. Läget har förbättrats i såväl Danmark som i Sverige
de senaste åren i takt med den ekonomiska uppgången
men fortfarande är skillnaden i sysselsättningsläge mellan
å ena sidan icke-invandrare (danskar resp. svenskar) och
invandrare från västliga länder och å andra sidan in-
vandrare från icke-västliga länder mycket stort.

Flera faktorer förklarar invandrarnas svåra arbetsmark-
nadssituation och det finns därför inte en ensam åtgärd
som kan lösa problemen. Det är inte unikt för denna fråga
men viktigt att understryka då det finns en tendens till att
lägga fram alltför enkla lösningar. I ett försök att struktu-
rera problemet skall jag här gruppera de olika förkla-
ringarna i tre grupper - kompetensskillnader, diskrimine-
ring samt effekter av organisationen av arbetsmarknad
och välfärdsstat - och försöka relatera olika åtgärder till
de tre grupperna av förklaringar. I fokus är situationen i
Danmark men för att sätta de danska erfarenheterna i per-
spektiv skall jag relatera dem till aktuell svensk forsk-
ning.

Kompetensskillnader
En första förklaring till invandrarnas dåliga ställning på
arbetsmarknaden är att invandrarna inte har den typ av
kompetens som efterfrågas på den danska arbetsmarkna-
den. Det finns i gruppen icke-västliga invandrare de som
har ingen eller mycket kort utbildning och en sådan kort
utbildning är en nackdel oavsett om man är dansk eller in-
vandrare. Det är dock endast en minoritet bland invan-
drarna som har en sådan kort utbildning, även om de be-
tydligt oftare än danskar endast har folkskola1). En lägre

utbildningsnivå är endast en del av förklaringen till det
dåliga arbetsmarknadsläget.

Kort utbildning i hemlandet är inte det enda problemet
vad gäller kompetens. Kunskaper i danska är av vikt i ar-
betslivet. Kontakter med arbetsledning, arbetskamrater,
kunder, leverantörer och myndigheter sker i regel på dan-
ska. Troligen är det så att kraven på goda kunskaper i
danska ökat. Allt fler av de arbeten som finns på den
danska arbetsmarknaden är sådana som kräver förmåga
att tala och skriva danska. Till dessa mer specifika krav
vad gäller kunskaper i danska kan också finnas ett krav på
social kompetens i ett danskt sammanhang. Mycket arbe-
te består i kommunikation och kommunikation underlät-
tas av en gemensam bakgrund.

Ett annat problem är att många yrken förutsätter kunska-
per om danska förhållanden och danska regler. Ett sådant
exempel är att man för att kunna arbeta som jurist i Dan-
mark måste ha kunskaper om den danska lagstiftningen
och dansk juridisk utbildning. Viktigt i många yrken är
kunskaper i danska språket.

Kompetens kan också på annat sätt förloras vid byte av
land. Ett annat problem är att långvarig arbetslöshet efter
ankomsten till Danmark kan innebära att yrkeskompetens
som i och för sig är efterfrågad i Danmark kan förloras -
för att kunna behålla kompetens måste den utnyttjas. Att
det tar lång tid att få tillstånd att arbeta och att sedan få
det första arbetet kan ha långsiktiga negativa konsekven-
ser. Vi vet från annan forskning att långvarig arbetslöshet
kan ge negativa effekter även på lång sikt - att vistas i
flyktingläger i väntan på beslut om tillstånd är en form av
institutionaliserad långtidsarbetslöshet.

Diskriminering
En andra förklaring kan vara diskriminering. Diskrimine-
ring kan uppträda i olika former. Den allvarligaste är kan-
ske den som grundas på ovilja mot en grupp - rasism och
främlingshat i olika former.

Diskriminering kan också förklaras av osäkerhet och bris-
tande kunskaper om invandrare hos dem som anställer.
En sådan osäkerhet finns även vid anställning av danskar
men kan vara större när den som söker arbete kommer
från ett annat land än det egna. Det kan vara svårare att
bedöma värdet av dokumenterade meriter (skolbetyg, ar-
betslivserfarenhet) och också svårare att bedöma en
person vid en anställningsintervju.

Om det finns många sökande till ett arbete så faller in-
vandrare och dem med invandrarbakgrund lätt bort. Varje
sådant beslut om bortsortering får kanske inte så stora
konsekvenser men om detta är ett mönster kan det ha en
avgörande betydelse för invandrarnas ställning på arbets-
marknaden. Att gång på gång bli bortsorterad kan leda till
långvarig arbetslöshet och också till att invandrare ham-
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nar i arbeten där deras kunskaper inte utnyttjas. Denna
form av diskriminering ofta benämnd statistisk diskrimi-
nering blir mindre väsentlig när invandrarna väl har fått
ett arbete. Referenser från ett arbete i Danmark är en
stark merit när man söker arbete i Danmark. Men utan det
första arbetet så går det inte att skaffa den typen av meri-
ter. Det är inte heller säkert att ett okvalificerat arbete ger
den typ av referens som behövs för att senare få det arbe-
te som personen är utbildad till. Så tillfälliga okvalifice-
rade arbeten är kanske inte en lösning på invandrarnas
problem att etablera sig inom den yrken de är kvalificera-
de för. Sådana tillfälliga arbeten kan däremot vara en
lösning på problemet att överhuvudtaget etablera sig på
arbetsmarknaden.

Välfärdsstatens konsekvenser
Om invandrare hade samma kompetens och samma kun-
skaper också i danska som den danska befolkningen och
om det inte fanns någon diskriminering så skulle danskars
och invandrares sysselsättning vara ungefär densamma
oavsett hur arbetsmarknaden, skatter och socialförsäk-
ringssystem är konstruerade. Här bortses då från att det
kan ta tid att få ett första arbete efter ankomsten - i syn-
nerhet för dem som anländer under en lågkonjunktur. Nu
finns det skillnader i kompetens och sannolikt förekom-
mer olika typer av diskriminering. Det betyder att också
hur arbetsmarknaden och välfärdsstaten är organiserad
kan påverka skillnaderna mellan danskars och invandra-
res ställning på arbetsmarknaden. Danmark och också
andra länder i nordvästra Europa kännetecknas av starka
fackföreningar och en omfattande välfärdsstat. Kan det
förbättra eller försämra invandrarnas möjligheter?

Danmark har en sammanpressad lönestruktur. De lägsta
lönerna är relativt höga. En förklaring är att fackför-
eningarna har ett starkt inflytande över lönebildningen.
En annan förklaring kan vara att utbildningsskillnaderna
är mindre i Danmark än i många andra länder. Den sam-
manpressade avtalsreglerade lönestrukturen gör att grup-
per som har kort utbildning inte på samma sätt som i en
del andra länder kan konkurrera om arbeten genom att ac-
ceptera låga löner. Det gäller såväl danskar som invan-
drare med kort utbildning. Det kan också gälla invandrare
med längre utbildning som genom att utbildningen i vissa
fall är kulturspecifik eller genom att deras kunskaper i
danska är för dåliga inte kan få arbeten inom de yrken de
är utbildade för.

Det är viktigt att understryka att den sammanpressade
lönestrukturen inte lett till att Danmark har en lägre sys-
selsättningsgrad än andra EU-länder. Tvärtom är syssel-
sättningsgraden högre i Danmark än i något annat EU-
land. Men en sammanpressad lönestruktur kan leda till
problem för vissa grupper, däribland invandrare med kort
utbildning. En tecken på förekomsten av detta problem
skulle vara om många speciellt bland invandrare hade just
minimilönen, men få hade löner därunder. Det skulle leda

till en top i lönefördelningen. Men det går inte att finna
en sådan top i lönestatistiken i de data vi har för Dan-
mark2).

Även utformningen av välfärdsstaten kan ha betydelse för
arbetskraftsdeltagandet bland personer med kort utbild-
ning. Om transfererings- och skattesystemet ger en hög
grundtrygghet så kan på kort sikt det ekonomiska utbytet
av att få ett arbete bli litet eller i en del fall till och med
negativt. Det är självklart att ett sådant system minskar
incitamenten till att söka arbete.

I Schultz-Nielsen (2000) visas att sådant negativt utbyte
av arbetet är betydligt vanligare bland invandrare än
bland danskar. Rockwool Fondens intervjuundersökning
visar visserligen att många är beredda att acceptera att
kortsiktigt få det ekonomiskt sämre om de bara får ett ar-
bete. Att få ett arbete är ju inte bara en fråga om pengar
utan också en fråga om att bli etablerad i samhället och
arbete nu kan leda till högre inkomster i framtiden. Men
problemet att arbete inte för alla innebär ökade inkomster
kvarstår.

Erfarenheter från svensk invandringsforskning
Sverige har haft en omfattande invandring längre än Dan-
mark och invandrarna utgör också ungefär en dubbelt så
stor andel av befolkningen. Erfarenheterna vad gäller in-
vandrarnas arbetsmarknadssituation påminner dock starkt
om de danska3). Också i Sverige är invandrarnas arbets-
kraftsdeltagandet lägre än bland den inhemska befolk-
ningen. Arbetslösheten är också betydligt högre bland in-
vandrare än bland svenskar. Det innebär att andelen sys-
selsatta är mycket lägre bland invandrarna. Det finns ock-
så i Sverige stora skillnader mellan olika invandrargrup-
per. För de som kommer från Västeuropa är läget betyd-
ligt bättre än för dem som kommer från andra områden.
Speciellt dåligt har det gått för vissa flyktinggrupper4).

Det som också går att utläsa är att de som kommit tidiga-
re har ett bättre arbetsmarknadsläge än de som kommit
senare. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Det kan
för det första bero på att det sker en gradvis integrering
av invandrarna. Det kan man se i de studier som följer
kohorter av invandrare5). Skillnaderna kan för det andra
bero på att den svenska arbetsmarknaden har förändrats
och att det nu är svårare än tidigare att få fäste på den
svenska arbetsmarknaden. Orsaker till detta kan vara ar-
betsmarknaden nu mer efterfrågar utbildad arbetskraft
och speciellt kräver goda kunskaper i landets språk6). En
tredje förklaring kan vara att det finns en selektiv åter-
utvandring så att de som klarar sig sämre återutvandrar i
större omfattning inom respektive nationalitetsgrupp7). En
fjärde förklaring kan vara att olika kohorter skiljer sig åt
och att senare kohorter t.ex. kan ha kortare utbildning.
Mycket pekar på att samtliga fyra förklaringar har rele-
vans men i olika grad för olika grupper.
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Instituttet för social forskning (SOFI)
Institutet för social forskning (SOFI) bildades
1972 genom en ombildning av det år 1967 bildade
Institutet för arbetsmarknadsfrågor. Det var ett
fristående forskningsinstitutet men samlokaliserat
med Stockholms universitet. År 1981 blev SOFI
också formellt en del av Stockholms universitet
och 1994 en del av den samhällsvetenskapliga fa-
kulteten vid detta universitet.

Vid institutet bedrivs forskning rörande sociala
frågor och arbetsmarknadsfrågor. Totalt har insti-
tutet 60 anställda. Av dem är merparten, 54, for-
skare och forskarstuderande, medan övriga utgörs
av administrativ personal. Forskarna är national-
ekonomer och sociologer. SOFI är också på olika
sätt involverat i utbildningen inom universitetet.
Institutets professor är handledare för doktorander
och undervisar inom forskarutbildningen och även
inom andra kurser i sina respektive ämnesområ-
den. Även övriga forskare och doktorander under-
visar i varierande omfattning. Utmärkande för in-
stitutet är det stora antalet doktorander som är
verksamma där. Det kan illustreras med att 8 dok-
torander vid institutet lägger fram sina doktors-
avhandlingar under våren 2001.

Bland viktiga forskningsområden under senare år
inom SOFI kan nämnas rekrytering till utbildning
och utbildningens konsekvenser för arbetsmarknad
och inkomster; ungdomarnas etablering på arbets-
marknaden; pensionssystem, pensionering och de
äldres förhållande; kvinnornas ställning på ar-
betsmarknaden; arbetslöshetens utveckling och
sammansättning; välfärdsstatens utveckling; samt
inkomstfördelningens utveckling. Utmärkande för
forskningen vid SOFI är att den i flertalet fall har
en klar empirisk inriktning. Många bygger på
Levnadsnivåundersökningarna som är panelunder-
sökningar i intervjuform kompletterade med regi-
sterdata där den första intervjuomgången genom-
fördes 1968 och den femte och senaste år 2000.
Det finns dock också mer renodlad teoretisk
forskning vid SOFI. Många av forskningsprojek-
ten vid institutet är komparativa projekt i samarbe-
te med forskare från andra länder. Många forskare
kommer också till institutet som gästforskare un-
der kortare och längre perioder.

Invandringsforskningen har sedan länge varit ett
viktigt inslag i forskningen vid SOFI. Det är kan-
ske inte så överraskande – den omfattande ar-
betskraftsinvandringen till Sverige startade under
1960-talet, samma årtionde som SOFI:s föregån-
gare bildades, och invandringen uppmärksamma-
des redan då av forskare från olika discipliner. Här

skall nämnas några av nu pågående projekt. Ett
större forskningsprogram som såväl ekonomer och
sociologer är engagerade i (projektledare är Sten-
Åke Stenberg, Mikael Tåhlin och Eskil Wadensjö)
är benämnt ”Förändring, Marginalisering och
Mångfald”. Det kommer bl.a. att behandla etnisk
mångfald på arbetsplatserna, integration av ung-
domar med utländsk bakgrund och effekterna av
etnisk bostadssegregation. För Roger Vilhelmsson
innebär detta projekt en fortsättning på hans studie
av andragenerationsungdomarnas ställning på den
svenska arbetsmarknaden. Det övergripande syftet
med ett annat projekt som Åsa Olli arbetar med är
att analysera invandrares sökbeteende på arbets-
marknaden samt att jämföra detta med svenskars
sökbeteende. Projektet syftar att undersöka tre hu-
vudfrågor: (1) om invandrare har lägre sökaktivitet
än andra grupper på arbetsmarknaden och vad det-
ta i så fall kan bero på, (2) om invandrare använ-
der andra och/eller färre sökmetoder samt (3) om
invandrare har lägre reservationslön. Här kan ock-
så nämnas ett nordiskt projekt om internationell
migration av högre utbildad arbetskraft där Lena
Schröder är ansvarig från SOFI:s sida.

Invandrarnas sämre arbetsmarknadsläge innebär också att
deras inkomster blir lägre än inkomsterna för svenskar8).
Också här blir skillnaderna stora mellan olika invandrar-
grupper. Det är samma typ av mönster som går att finna i
Danmark. Den lägre sysselsättningsgraden och de lägre
inkomsterna innebär att det sker en nettoöverföring till
gruppen via den offentliga sektorn9). Vid studier av ensta-
ka transfereringssystem så finner man att invandrarna
främst till följd av sitt dåliga arbetsmarknadsläge är över-
representerade bland de som mottar ersättningar som ar-
betslöshetsersättning och socialbidrag10).

En speciell fråga som blir allt viktigare är hur det går för
andra generationens invandrare. Undersökningar pekar på
att det går bättre än för första generationen men sämre än
för svenskar utan invandringsbakgrund i samma ålder11).
Då allt fler andragenerationsinvandrare är på väg att nå
den ålder vid vilket arbetsmarknadsinträdet vanligen sker
så är det ett allvarligt problem.

Det finns relativt få utvärderingar av de åtgärder som
gjorts för invandrarna eller av invandringspolitikens ut-
formning. Ett undantag är Rooth (2000) som speciellt ser
på utbildningsinsatser och som betonar betydelsen av när
utbildningsinsatserna sätts in. Åslund (2000) ser på den
förändring som gjordes i den svenska invandringspoliti-
ken från att vara en del av arbetsmarknadspolitiken till att
vara en speciell integrationspolitik och den samtida ambi-
tionen att sprida invandrarna över hela landet. Han får
som resultat att invandrarnas arbetsmarknadssituation för-



14 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

sämrats till följd av politiken. På detta område - utvärde-
ringar av den förda politiken - finns mycket att göra innan
vi har en samlad bild.

Varför är så få invandrare integrerade på arbets-
marknaden i Danmark?
Internationella jämförelser pekar på att invandrarna är
sämre integrerade på arbetsmarknaden i Danmark och
Sverige än i andra västländer. Till en viss del är det fråga
om ett problem med bristande statistisk jämförbarhet.
Jämförelserna avser i regel utländska medborgare i re-
spektive land och därmed inte alla utrikes födda. I Dan-
mark och också i Sverige är det relativt lätt för en invan-
drare att bli medborgare i invandringslandet medan det i
bl.a. Tyskland är mycket svårare. Det innebär att en stor
del av de invandrare som vistats länge i Danmark och of-
tare är bättre integrerade på arbetsmarknaden är danska
medborgare, medan invandrare i samma situation i Tysk-
land fortfarande är utländska medborgare (liksom i mån-
ga fall också deras barn även om de är födda i Tyskland).

Även om det finns problem med statistiken så finns det en
hel del som tyder på att integrationen av invandrare går
relativt långsamt i Danmark. Det gäller i synnerhet om
man jämför med länder som USA, Kanada, Australien
och Storbritannien. Det kan finns flera förklaringar till
detta. En är att språkproblemet är mindre för nyanlända
invandrare som kommer till engelsktalande länder. Mån-
ga invandrare och flyktingar har kunskaper i dessa län-
ders språk, engelska, när de kommer till landet medan få
har kunskaper i danska när de kommer till Danmark. De
nämnda länderna har dessutom varit invandringsländer
under betydligt längre tid än Danmark. Det innebär att
kunskaperna om invandrare är större och osäkerheten om
deras kompetens mindre i dessa länder. I vissa av länder-
na har det också vuxit fram betydande etniska enklaver
där möjligheterna att få ett första arbete är goda för nyan-
lända invandrare. Lönespridningen är också större i dessa
länder. Det finns en sekundär arbetsmarknad med lågav-
lönade okvalificerade arbeten som invandrarna har goda
möjligheter att få.

Vilka åtgärder kan ha effekt?
Jag nämnde inledningsvis att jag inte tror på en enda åt-
gärd. Det finns flera faktorer bakom invandrarnas dåliga
arbetsmarknadsläge och därmed också behov av flera
typer av åtgärder. Jag tror alltså att de förslag till åtgärder
som framför allt är inriktade på lönebildning och väl-
färdsstatens utformning som framförts av bl.a. Mehmet
Ümit Necef inte är tillräckliga. Nedan skall jag presentera
en del åtgärder syftande till att underlätta integrationen av
invandrarna.

Stärk invandrarnas kompetens. En första grupp av åtgär-
der är de som stärker invandrarnas kompetens i olika av-
seenden. Viktigt är att förbättra kunskaperna i danska.
Det kan ske på olika sätt och det är viktigt att lära av er-

farenheterna från andra länder. För många är det viktigt
att inlärningen kombineras med utnyttjande av kunskaper-
na. En utbildning som följs av arbetslöshet är mindre ef-
fektiv än utbildning samtidigt med arbete där de växande
språkkunskaperna hela tiden testas i det dagliga arbetet.
Det är inte bara kunskaperna i danska som är viktiga.
Många invandrare har en yrkesutbildning i hemlandet
som är svår att direkt utnyttja i Danmark. Kompletterade
utbildning kan här var en möjlighet. Viktigt är också att
inte kompetens i vid mening går förlorad genom en lång
väntan på det första arbetet. Flyktingläger är en institutio-
naliserad form av långtidsarbetslöshet.

Motverka diskriminering. Jag nämnde att det finns olika
typer av diskriminering. Den mer uttalade formen - främ-
lingshat och rasism - kan man sträva att motverka genom
upplysning och lagstiftning. Den mer dolda formen av
diskriminering beror på att de som fattar beslut om an-
ställning upplever en större osäkerhet vad gäller invan-
drares kompetens än om danska arbetssökandes kompe-
tens och då väljer att anställa danskar i första hand. Målet
måste här vara att minska denna osäkerhet. Det kan göras
på olika sätt. Ett sätt är att öka kunskaperna om de utbild-
ningar som invandrare har genom översättningar och vali-
deringar av utbildningar och olika test. Ett annat sätt är
att uppmuntra, kanske till och med subventionera, olika
former av provanställningar som gör att arbetsgivaren
utan förpliktelse om fortsatt anställning kan se vilken
kompetens invandrarna har. Jag skall här nämna ett exem-
pel från en undersökning av personaluthyrningsföretagen
i Sverige som vi nyligen genomförde12). Den pekade dels
på att invandrare var något överrepresenterade i dessa
företag, men dels också på, och i detta sammanhang vik-
tigare, att invandrare lika ofta som svenskar gick vidare
till andra arbeten (i regel hos dem som hyrt dem). Att
hyra arbetskraft är ofta just ett sätt att testa personers
kompetens utan att anställa och det kan kanske genomfö-
ras i större skala som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I
ett vidare perspektiv är det viktigt att acceptera och posi-
tivt utnyttja skillnader i kultur. Mångfald kan bli en till-
gång.

Förändra arbetsmarknaden. Det finns förhoppningar om
att förändringar i arbetsmarknadens struktur skulle kunna
förbättra möjligheterna för svaga grupper. De skall få ar-
bete om än till lägre lön och kanske också i andra avseen-
den sämre villkor. Då Danmark tillhör de arbetsmarkna-
der i Europa som är minst reglerade så måste förslagen
avse löneregleringen och lönerna är inte statligt reglerade
utan bestämda genom avtal mellan arbetsmarknadens par-
ter. Förslagen måste därför främst syfta till att påverka
fackföreningarna. Arbetsgivarna motsätter sig inte en
ökad lönespridning. Det är troligt att en lägre miniminivå
för lönerna kan underlätta för dem som har kortast utbild-
ning och svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det är
dock inte så troligt att en sådan mer flexibel lönesättning
gör att invandrare med längre utbildning kan få kvalifice-
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rade arbeten. För denna grupp har troligen åtgärder som
syftar till att minska arbetsgivarens osäkerhet mer rele-
vans.

Förändra skatte- och bidragssystemet. Ett problem med
en stark välfärdsstat är att en arbetslös person som får ett
arbete med låg lön inte alltid får en bättre ekonomisk
ställning. I en del fall kan resultatet kortsiktigt till och
med bli en försämrad ekonomisk situation. Det är
självklart att ett sådant system inte ger starka incitament
till att söka och acceptera lågavlönade arbeten. Vi har här
vad som brukar kallas en fattigdomsfälla. Det finns all
anledning att se över skatte- och bidragssystemet så att
denna typ av skattefällor elimineras - en sådan översyn
behövs även bortsett från invandrarnas problem med att
etablera sig på arbetsmarknaden. Skulle dessutom lö-
nespridningen öka så att okvalificerade arbeten betalades
än mindre så skulle denna fattigdomsfälla förstärkas och
den blir i så fall än viktigare att eliminera. Det är därför
oklart vilka effekter en ökad lönespridning skulle få om
inte samtidigt skatte- och bidragssystemet förändras.

En samlad politik
Invandrarnas dåliga ställning på arbetsmarknaden förkla-
ras inte bara av en enda faktor utan av flera samverkande
faktorer. Vi vet genom de senaste årens forskning en del
om dessa faktorer även om det behövs fortsatt forskning.
Det behövs forskning om såväl vad som förklarar in-
vandrarnas dåliga integration på den danska arbets-
marknaden som vad som kan göras för att förbättra den.
Det är dock möjligt att redan med de kunskaper vi har nu
att föreslå vissa åtgärder. I denna artikel har några sådana
åtgärder redovisats.

1) Se Larsen (2000) och Mørkeberg (2000)
2) Se också Pedersen m.fl. (1999)
3) För en aktuell översikt av invandrarnas arbetsmarknadsläge se

Arai m.fl. (2000)
4) Se Rooth (2000) för en ingående analys för hur det gått för flyk-

tinggruppen. För en detaljerad jämförelse av invandrare från Chi-
le, Iran, Polen och Turkiet se Socialstyrelsen (1998)

5) Se Ekberg (1996) för en studie av integrationen av den finländska
gruppen. Jan Ekberg har också i flera andre studier behandlat in-
vandrarnas integration på arbetsmarknaden.

6) De som framför allt argumenterat för denna förklaringsmodell är
en grupp ekonomisk-historiker vid Lunds universitet. Se t.ex.
Broomé m.fl. (1997) och Scott (2000)

7) Se Åslund (2000)
8) Se bl.a. Österberg (2000) och Hammarstedt (2001)
9) Se t.ex. Österberg (2000). Det finns en rad av studier på detta

område i Sverige där min doktorsavhandling från 1972 är den
första i raden. Genomgående pekar de på att mönstret har fö-
rändrats från en betydande nettoöverföring från invandrarna till
den offentliga sektorn på 1960-talet till en betydande nettoöverfö-
ring till invandrarna från den offentliga sektorn på 1990-talet

10) Se Hammarstedt (2001)
11) Se Vilhelmsson (2000) och Sidebäck m.fl. (2001)
12) Se Fridén, Hedén och Wadensjö (2000)
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Fokus på holdninger:

Den tyske immigrationspolitik og internatio-
nal sammenligning af oprindelige befolknin-
gers syn på indvandrere

Af professor Klaus F. Zimmermann
Leder af Instituttet for Arbejdsmarkedsforskning (IZA)
Bonn, professor i økonomi ved universitetet i Bonn

Udfordringen ved demografiske ændringer
Vandringer er et emne med globale implikationer. Milli-
oner af mennesker forlader deres hjem som emigranter
eller flygtninge. På trods af, at de fleste aldrig når til de
vestlige industrilande, men bliver i de områder, de oprin-
deligt kommer fra, står industrilandene over for en kolos-
sal udfordring. Alle tilgængelige forudsigelser peger så-
ledes på, at vi - pga. miljømæssige ødelæggelser, sult, fat-
tigdom og krig - kan forvente et stadigt stigende indvan-
dringspres i løbet af de kommende årtier. I vores moderne
informationssamfund kan verden i sandhed betragtes som
en ”global landsby”.

Det er muligt, at den teknologiske udvikling vil få demo-
kratiseringsprocessen i udviklingslandene til at gå hurti-
gere. Større fleksibilitet og arbejdskraftens virtuelle be-
vægelighed kan måske også få mange mennesker til at
blive i deres hjemland. Men på den anden side vil et
højere informationsniveau animere nogle til at tage den
lange rejse mod de vestlige lande, hvor der er ”ubegræn-
sede muligheder”.

Tyskland har gennem flere år været i en helt speciel situa-
tion. Med sin centrale placering i Europa ligger Tyskland
lige midt mellem to migrationsstrømme - den ene fra syd
mod nord og den anden fra øst mod vest. Som en konse-
kvens heraf modtog Tyskland flere flygtninge og indvan-
drere i begyndelsen af 1990’erne end de klassiske indvan-
drerlande Australien, Canada og USA tilsammen. Selv i
dag modtager Tyskland stadig flere end 600.000 immi-

granter om året. Det er mere end alle de øvrige europæ-
iske lande tilsammen (se tabel 1 til 3). Byrden har imid-
lertid ændret karakter, og den offentlige debat omkring
indvandring og integration er blevet langt mindre op-
hidset.

Tabel 1. Indvandringen til Tyskland, 1991-1999 (i 1.000)

Oprindelses-
land 1991 1993 1995 1997 1999

Grækenland 28,3 18,3 20,3 16,4 17,5

Italien 35,4 31,7 48,0 39,0 34,5

Jugoslavien1) 221,0 278,6 130,7 31,2 87,8

Bosnien-
Hercegovina - 107,0 55,2 6,9 10,3

Polen 128,4 75,1 87,2 71,2 72,2

Rumænien 61,4 81,6 24,8 14,2 18,8

Tidl. Sovjet-
unionen 39,0 98,5 97,9 78,0 81,1

Tyrkiet 81,9 67,8 73,6 56,0 47,1

Andre lande 325,0 228,2 255,0 302,3 304,5

I alt 920,5 986,9 792,7 615,3 673,9

Kilde: Statistisches Bundesamt. Note1): 1991 Socialist Federative
Republic of Yugoslavia (SFRY), fra 1992 SFRY minus Bosnien-
Hercegovina, Kroatien og Slovenien, fra 1993 Federal Republic of
Yugoslavia (Serbien og Montenegro).

Tabel 2. Udvandringen fra Tyskland, 1991-1999 (i 1.000)

Oprindelses-
land 1991 1993 1995 1997 1999

Grækenland 15,4 17,5 19,3 21,8 19,3

Italien 36,4 30,9 34,0 37,9 35,5

Jugoslavien1) 53,0 112,3 86,2 44,5 48,3

Bosnien-
Hercegovina - 10,3 15,7 83,9 33,3

Polen 115,3 101,8 70,7 70,2 58,6

Rumænien 30,2 101,9 25,2 13,6 14,6

Tidl. Sovjet-
unionen 12,1 22,9 39,3 32,3 29,2

Tyrkiet 36,1 46,3 43,2 46,0 40,9

Andre lande 198,9 266,3 233,8 287,0 275,9

I alt 497,5 710,2 567,4 637,1 555,6

Kilde: Som ved tabel 1. Note1): Se note1 til tabel 1.

På nuværende tidspunkt er nettoindvandringen på om-
kring 100.000, efter at tallet i 1997 og 1998 var under
nul. De store udsving er typiske for et land med stor ind-
vandring, men uden nogen systematisk lovgivning om-
kring indvandring. Både antallet af asylansøgere og Spät-
aussiedler (etniske tyskere og deres familier, som gennem
generationer har boet i Østeuropa, og som accepteres som
immigranter med tysk statsborgerskab efter at have gen-
nemgået en godkendelsesproces, herunder en sprogtest)
er faldet drastisk til mindre end 100.000 om året.



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed 17

Tabel 3. Nettoindvandringen til Tyskland, 1991-1999 (i 1.000)

Oprindelses-
land 1991 1993 1995 1997 1999

Grækenland 12,9 0,7 0,9 - 5,3 - 1,8

Italien - 0,9 0,7 14,0 1,1 - 1,0

Jugoslavien1) 168,1 166,4 44,6 - 13,3 39,5

Bosnien-
Hercegovina - 96,7 39,4 - 77,0 - 23,0

Polen 13,1 - 26,6 16,5 1,0 13,6

Rumænien 31,2 - 20,3 - 0,3 0,7 4,2

Tidl. Sovjet-
unionen 26,9 75,6 58,6 45,7 51,9

Tyrkiet 45,8 21,5 30,4 10,0 6,2

Andre lande 126,1 - 38,1 21,2 15,3 28,7

I alt 423,0 276,6 225,3 - 21,8 118,2

Kilde: Som ved tabel 1. Note1): Se note1 til tabel 1.

Tyskland er langt om længe begyndt at erkende sin status
som et de facto immigrationsland. Forbundsrepublikken
har grundlæggende moderniseret sin lovgivning vedr.
statsborgerskab og gjort naturalisationsprocessen væsent-
ligt lettere. Den nye lov trådte i kraft i januar 2000, og
den har skabt ro omkring en som angivet stærkt følelses-
ladet debat, der har stået på i årevis.

I dag går diskussionen i Tyskland på, hvordan en eventu-
el indvandrerlov skal struktureres. Det skyldes især, at
man ud fra en samfundsøkonomisk og arbejdsmarkeds-
mæssig betragtning har erkendt, at der er en vis efter-
spørgsel på arbejdsmarkedet - især efter højt kvalificeret
arbejdskraft. Så 40 år efter, at Tyskland begyndte at re-
kruttere ”gæstearbejdere”, som har ydet deres bidrag til
”det økonomiske mirakel” i Tyskland, så taler tyskerne
faktisk igen om, hvor stort behovet for indvandring er, og
herunder hvilke kvalifikationer indvandrerne nu og på
længere sigt bør have.

I et første forsøg på at løse dette problem har Tyskland
valgt at indføre ”green cards” for udenlandske IT-specia-
lister, som det nationale arbejdsmarked ikke selv kunne
stille til rådighed. Der er allerede udstedt mere end 4.000
green cards, især til personer fra Østeuropa og Indien.
Men det forekommer dog kun at være en dråbe i havet,
fordi den akutte mangel på arbejdskraft ikke kun gælder
IT-branchen. Det bør kun betragtes som toppen af isbjer-
get, for der er også mangel på arbejdskraft i flere andre
sektorer, f.eks. inden for maskinkonstruktion, den bio-
tekniske og kemiske industri samt i social- og sundheds-
sektoren.

Samtidig udgør spørgsmålet om pensionsopsparing en
stor udfordring, fordi der bliver flere og flere ældre i sam-
fundet. Den gennemsnitlige levealder stiger; der fødes
ikke nok børn, og alt for mange forlader arbejdsmarkedet
i en tidlig alder.

Denne ”aldring” i den industrialiserede del af verden gør
sig gældende i de fleste vesteuropæiske samfund og giver
overalt de samme problemer som i Tyskland.

Selvom der ikke findes specifikke data omkring proble-
matikken, vil manglen på arbejdskraft sandsynligvis blive
langt mere udtalt inden for de kommende årtier. Demo-
grafiske ændringer vil reducere den europæiske arbejds-
styrke, og specielt Tyskland vil komme til at mærke ef-
fekten af den procentuelle stigning i antallet af ældre. Det
kunne måske resultere i nye strategier på områder som
rationalisering og opstramning af produktiviteten samt
styrkelse af arbejdernes medbestemmelsesret og familie-
politikken.

Ikke desto mindre er det nødvendigt at inddrage selektiv
indvandring som et politisk redskab, ligesom man sagtens
kunne forestille sig, at de vestlige lande indbyrdes gik i
skarp konkurrence for at tiltrække en højtkvalificeret,
ikke-europæisk arbejdsstyrke.

Indtil nu står det helt åbent, hvorvidt Tyskland vil være i
stand til at stå sig i konkurrencen. Hvis man skal være
velforberedt til de forestående udfordringer, synes det at
være uundgåeligt, at der bliver udformet en ny indvan-
dringslov med en velgennemtænkt integrationsmodel.
Opfordringen til at målrette kontrollen med indvandrin-
gen kan ikke overhøres. Forbundsregeringen har først for
ganske nylig nedsat et uafhængigt ekspertudvalg, der skal
komme med anbefalinger vedrørende den fremtidige
tyske indvandringslovgivning.

Immigration kan dog i bedste fald kun sænke den hastig-
hed, hvormed de demografiske ændringer sker. For at
opnå mere end det, skulle indvandringen foregå i et om-
fang, der ville være vanskeligt for ethvert socialt system
at håndtere. Og det ville være lige så kortsigtet en løsning
at forsøge at kompensere for mangel på arbejdskraft alene
gennem indvandring. Der venter stadig et stort arbejde
forude, især i uddannelsessektoren.

Det er et internationalt fænomen i vores informations-
tidsalder, at alt for mange mennesker stadig ikke har
nogen videregående uddannelse eller andre jobkvalifika-
tioner, eller at de har fået en uddannelse inden for sekto-
rer, som ingen fremtid har. Selv det mest velstrukturerede
immigrationssystem kan ikke feje denne problematik ind
under gulvtæppet.

Beregninger foretaget af den tyske Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung (Forbundsregeringens og
Forbundsländernes Kommission for Uddannelsesplanlæg-
ning) viser, at der i Tyskland i perioden frem til år 2015
vil opstå en mangel på ca. 4 millioner faglærte arbejdere
og 500.000 højt uddannede - hvis Forbundsrepublikken
ikke tillader en nettoindvandringskvote på over nul (se
figur 1).
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Figur 1. Udvikling (netto) i udbud og efterspørgsel på det
tyske arbejdsmarked, 1998-2015

Kilde: Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, 2000.

Men selv en årlig nettoindvandringskvote på 200.000,
som forekommer temmelig realistisk, vil resultere i en
nedgang i arbejdsstyrken på omkring 3.000.000 i år 2020
(se figur 2). Den tyske arbejdsorganisering, uddannelses-
og indvandringspolitik må nødvendigvis være meget
langsigtet, hvis man skal kunne klare det, landet her har i
vente.

Figur 2. Udvikling i arbejdsstyrken i Tyskland ved tilfør-
sel af 200.000 indvandrere pr. år, 1996-2020

Kilde: IZA-beregninger

På vej mod en indvandringslovgivning?
Ved starten af det nye årtusind bliver den tyske indvan-
drerdebat omsider ikke længere ført udelukkende ud fra
en defensiv synsvinkel og med det blinde øje rettet mod

Tysklands samfundsøkonomiske situation. Blandt tyske
økonomer har det længe været helt uden for diskussion, at
immigrationssystemet skal reformeres. Det Tyske Institut
for Økonomisk Forskning (DIW Berlin) og Instituttet for
Arbejdsmarkedsforskning (IZA Bonn) har gentagne gan-
ge fremsat forslag til en modernisering af den tyske ind-
vandringspolitik - ligesom mange andre institutter også
har gjort.

Når Tyskland skal til at skabe de nødvendige politiske re-
former, kan man - ifølge ovennævnte forslag - lære meget
ved at se på erfaringerne fra andre lande, hvor immigrati-
onsprocedurerne alt i alt har givet et positivt resultat.
Tyskland må nødvendigvis gå bort fra en uigennemsigtig
og usammenhængende indvandringspolitik, hvor der
f.eks. anvendes kvoter og vurdering af sproglige kvalifi-
kationer, når man skal fastsætte grænsen for, hvor mange
etniske tyskere, der må rejse ind i landet, mens der tilla-
des indrejse af et relativt stort antal familiemedlemmer af
udenlandsk oprindelse.

Samtidig eksisterer der ingen udvælgelsesproces, når det
gælder beskæftigelsesrelateret indvandring - hvis man ser
bort fra et hav af delvis uoverstigelige, lovmæssige barri-
erer. Initiativet til at udstede green cards til IT-specia-
lister bør kun være det første skridt mod at skabe en om-
fattende tysk indvandringspolitik, der tager højde for de
samfundsøkonomiske aspekter. I den forbindelse er Cana-
da et fornemt eksempel. Dette lands udvælgelsessystem
for immigranter kan tillige med Canadas integrationspro-
grammer i mange henseender også anvendes i Tyskland.

Det er blevet foreslået, at Tyskland i lighed med Canada
skal fastlægge klare kriterier for, hvordan udvælgelses-
processen skal være for indvandrere, der kommer til
Tyskland for at arbejde. De bør underlægges et pointsy-
stem, hvor man på retmæssig og rimelig vis tager højde
for kriterier som alder, uddannelse og sproglige kvalifika-
tioner. Det ville være den bedste løsning til at imøde-
komme ændringer i efterspørgslen inden for forskellige
sektorer på arbejdsmarkedet. Fordelen ved et system med
kvoter og udvælgelseskriterier er jo netop, at det er flek-
sibelt og kan tilpasses ændringer i behovet. Kriterierne
kan varieres, og kvoten kan endog være nul på tidspunk-
ter, hvor der på arbejdsmarkedet ikke er tegn på, at der er
mangel på arbejdskraft udefra.

Mens et sådant system nødvendigvis må indeholde en
lang række instrumenter for at opnå gode resultater med
integrationen i samfundet og på arbejdsmarkedet af ind-
vandrere, der ønsker permanent ophold, bør indvandrere,
der kun midlertidigt opholder sig i landet for at arbejde,
behandles på en anden måde. Her ville et ”auktionssy-
stem” være det bedste valg. Hvorfor skulle virksomheder
ikke have lov til at byde på en auktion for at opnå retten
til at rekruttere et bestemt antal medarbejdere på det glo-
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bale arbejdsmarked? Så ville markedet selv sørge for en
optimal fordeling af ressourcerne.

Overordnet betragtet er der helt oplagte fordele ved en
målrettet rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Det vil-
le ikke blot kompensere for knaphed af arbejdskraft og
øge produktiviteten. Såvel personer i som uden beskæfti-
gelse i Tyskland vil også kunne drage fordel af systemet,
fordi enhver jobskabelse på højt kvalificeret niveau giver
nye muligheder i andre dele af den pågældende industri.
Der vil således også være mulighed for beskæftigelse til
den mindre kvalificerede arbejdskraft, som repræsenterer
størstedelen af alle arbejdsløse i Tyskland. Man bør ikke
undervurdere disse sideeffekter.

Tværtimod: Selvom det måske nærmest lyder absurd, bør
tyskerne være glade, hvis den ”klassiske” type indvan-
dring med produktive mænd og kvinder af kød og blod
også vil eksistere i fremtiden. I modsat fald ville den
efterhånden navnkundige IT-specialist fra Indien ikke be-
tale skat og bidrage med sit til de sociale ydelser i Tysk-
land. Han ville heller ikke have noget forbrug, ligesom
han ikke ville være med til at skabe dynamiske foran-
dringer i samfundet. Det teknologiske fremskridt har for
længst gjort ”virtuelle” vandringer til en realistisk mulig-
hed. Den type vandringer skaber lige så store huller som i
en schweizisk ost i nationale lønoverenskomster, skatte-
systemer, arbejdsmarkedslovgivning samt diverse sund-
heds- og sikkerhedssystemer. Det flytter arbejdspladser til
steder, hvor de medarbejdere er, som ikke fik lov at im-
migrere enten midlertidigt eller permanent. I en tidsalder
med globale, elektroniske netværk skal forretnings-
verdenen nok finde måder at tilfredsstille sit behov på.
Hvis man føler sig unødigt begrænset af de lokale regler,
bruger man blot de globale netværk. Hertil kommer, at
den europæiske integration og udvidelsen af EU mod øst
kræver, at indvandringen fra tredjelande uden for EU re-
guleres. Udvidelsen af EU mod øst ligger lige om hjørnet
og vil være en realitet i løbet af ganske få år.

Både DIW Berlin og IZA Bonn er af den opfattelse, at
EU-medlemslandene ikke skal forvente masseindvandring
fra øst til vest i kølvandet af udvidelsen. Men ikke desto
mindre vil der være et anseligt antal østeuropæiske EU-
borgere, der udvandrer til Vesteuropa. I de første år efter
udvidelsen er det måske op mod 350.000 personer om
året - heraf alene til Tyskland 200.000.

Det kan sagtens tænkes, at de fremtidige EU-borgere i
Østeuropa kun gradvist vil opnå den fulde ret til fri be-
vægelighed. Men spørgsmålet er stadig, hvorvidt indvan-
dring fra tredjelande ikke burde tildeles et nyt lovmæssigt
regelsæt, før EU udvides, for dermed i højere grad at
acceptere vandringer inden for et udvidet EU.

Alt dette fører til den konklusion i de tyske forslag, der er
gengivet ovenfor, at en harmonisering af immigrations-

lovgivningen i EU sandsynligvis vil være uundgåelig på
mellemlangt sigt. Så meget desto mere grund er der til at
sætte fart i forberedelserne på nationalt plan. Og det vil
være i Tysklands bedste interesse at stå som drivkraften
bag en ”EU indvandringslov” ved langt om længe at
skabe en national immigrationspolitik baseret på en selek-
tiv model med kvoter og andre kriterier.

Indvandrernes resultater på arbejdsmarkedet
For at undgå sociale spændinger må de politiske beslut-
ningstagere imidlertid også have befolkningens holdnin-
ger til udlændinge og indvandring med i deres overvejel-
ser. Det gælder især i Tyskland, hvor man længe har for-
nægtet sin status som et immigrationsland, hvilket har ført
til mange bekymringer og forbehold.

En nyligt gennemført undersøgelse fra IZA1) viser, at be-
folkningen i lande med en aktiv immigrationspolitik er re-
lativt bevidste om indvandringens positive virkninger på
landets økonomi. Alligevel er de naturligvis bange for at
miste deres job til indvandrere. Omvendt er der kun ringe
forståelse for de samfundsøkonomiske fordele ved ind-
vandring i lande, som ikke har nogen immigrationspolitik,
og som hovedsagelig modtager flygtninge. Oven i frygten
for at miste sit job forværres situationen i kraft af sociale
problemer og fordomme. I disse lande er der langt større
risiko for, at der opstår et omsiggribende fremmedhad.
Derfor kan en aktiv immigrationspolitik - i et best-case
scenario - være med til at bremse udviklingen af sociale
konflikter.

Valget af immigrationspolitik har indflydelse på væksten
og præstationerne i et lands økonomi. Det har også ind-
flydelse på, hvad der karakteriserer de indvandrere, et
land modtager, og den oprindelige befolknings opfattelse
af indvandrerne. Hvis man indfører en politik, der under-
støtter arbejdsmarkedets behov, er der også stor sandsyn-
lighed for, at indvandrerne klarer sig forholdsvis godt på
arbejdsmarkedet, og dermed ret hurtigt vil assimilere sig
og bidrage til at skabe økonomisk vækst og positive re-
sultater.

Empiriske analyser viser for det første, at de traditionelle
immigrationslande - ligesom ”de nye immigrationslande”
Irland og Italien - procentuelt tager imod flere arbejdsmo-
tiverede indvandrere end andre lande (se tabel 4a og 4b).

For det andet klarer indvandrere sig forholdsvis godt på
arbejdsmarkedet i sammenligning med den oprindelige
befolkning i de traditionelle immigrationslande. De lande,
der modtager flest asylansøgere, har procentuelt også det
største antal indvandrere, der ikke deltager aktivt på ar-
bejdsmarkedet (se tabel 4b, kolonne 5). Samtidig med, at
deltagelsen på arbejdsmarkedet i de nye indvandrerlande
Irland, Italien og Spanien samt i Østrig procentuelt er
højere for udlændinge end for den oprindelige befolk-
ning, så er disse forholdstal mindst i Holland og Sverige,
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hvilket kan skyldes den store tilstrømning af asylansøgere
(se tabel 4b, kolonne 6).

Tabel 4a. Indvandrertal, asylansøgere og beskæftigelse blandt
indvandrere

Indv.s
andel (%)

af den
saml. befolk.

1995

Ændr. i
indv.tal

i %
1991-1995

Antal asylan-
søgere i %

af total indv.
1991-1995

Den udl.
arb.krafts

andel (%) af
den saml.
arb.styrke

1995

(1) (2) (3) (4)

USA 8,8 16,4 11,6 9,41

Canada 17,4 14,5 11,8 18,52

New Zealand 17,5 6,0 4,2 17,6

Storbritannien 3,4 11,3 18,5 3,5

Tyskland 8,8 22,0 20,7 9,0

Østrig 9,0 35,8 - 9,9

Holland 4,7 - 1,0 29,3 3,2

Norge 3,7 8,8 20,0 2,5

Sverige 5,2 7,7 61,5 5,1

Irland 2,7 9,6 0,5 2,9

Italien 1,7 14,9 7,2 1,7

Spanien 1,2 38,6 30,2 0,9

Tabel 4b. Indvandrertal, asylansøgere og beskæftigelse blandt
indvandrere

(4):(1) Forh. ml.
mandl. indv.
i arb.styrken
og den saml.

mandl.
arb.styrke

1995

Forh. ml.
arb.løse

mandl. indv.
og arb.løse

mandl. ind-
fødte
1995

Arbejds-
løsheds-
procent

1995

(5) (6) (7) (8)

USA 1,07 - 1,28 5,5

Canada 1,06 0,97 - 9,5

New Zealand 1,01 0,92 1,24 6,3

Storbritannien 1,03 0,90 1,68 8,6

Tyskland 1,02 0,99 2,48 8,1

Østrig 1,10 1,06 1,68 3,9

Holland 0,68 0,78 4,36 7,0

Norge 0,68 - - 4,9

Sverige 0,98 0,82 2,90 7,7

Irland 1,07 1,043 - 12,1

Italien 1,00 1,15 - 12,0

Spanien 0,75 1,14 1,15 22,6
1 1990, 2 1991, 3 Mænd og kvinder

Kilde: OECD (1997); SOPEMI (1998, 1999); Eurostat (1998); Win-
kelmann/Winkelmann (1998); IZA kalkulationer.

I de traditionelle immigrationslande er arbejdsløshedspro-
centen hos indvandrerne kun en anelse højere end hos den
oprindelige befolkning. I alle andre lande er sandsynlig-
heden for arbejdsløshed blandt indvandrere langt større
end for den oprindelige befolkning. I Holland og Tysk-
land er tilbøjeligheden til arbejdsløshed blandt udlændin-

ge henholdsvis 3,3 og 1,8 gange højere end for den op-
rindelige befolkning (se figur 3).

Overordnet betragtet, hvis der lægges humanitære kriteri-
er til grund for, hvorvidt et land modtager indvandrere -
dvs. at man koncentrerer sig om flygtninge - kan det være
vanskeligere for disse indvandrere at opnå succes på ar-
bejdsmarkedet, fordi deres kvalifikationer ikke umiddel-
bart kan overføres til det nye land. Netop ved denne type
indvandring er der altså størst sandsynlighed for, at der er
væsentlig forskel mellem indvandrere og den oprindelige
befolkning, hvad angår human capital. Derfor er det også
mindre sandsynligt, at der sker en integration, og det kan
være forbundet med store omkostninger at integrere den
type indvandrere i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Figur 3. Udlændinges andel af den samlede ledighed i
forhold til deres andel af arbejdsstyrken

Kilde: SOPEMI (1998)

Det betyder også, at immigrationspolitikken indirekte er
afgørende for, hvem der får gevinst af og lider tab på ind-
vandringen. Hvis vi antager, at produktionsfaktorerne af-
gøres af udefra kommende omstændigheder, så forudsiger
den økonomiske teori, at indfødt arbejdskraft, der substi-
tuerer indvandrere, vil lide under det, hvorimod indfødt
arbejdskraft, der komplementerer indvandrere, vil drage
fordel af indvandringen. Eksempelvis vil indvandring af
lavtkvalificerede sandsynligvis være til fordel for den
højtkvalificerede i den oprindelige arbejdsstyrke, mens
indvandring af højtkvalificerede kan være til fordel for
lavtkvalificerede i den oprindelige arbejdsstyrke. Så læn-
ge indvandrere ikke medbringer egentlig kapital til lan-
det, vil kapitalindehavere i den oprindelige befolkning al-
tid opnå en gevinst ved indvandringen. I det lys bør det
ikke komme som nogen overraskelse, at holdningen til
indvandrerne afhænger af uddannelses- og kvalifikations-
niveau.
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Den antagelse, at indvandrere, der udvælges i henhold til
deres kvalifikationer, har lettere ved at integrere sig
og/eller opnå samme indkomstniveau som arbejdsmæssigt
ligestillede blandt den oprindelige befolkning, understøt-
tes af den økonomiske teori. Den fremherskende teori
vedr. tilpasning af indvandrere på modtagerlandets ar-
bejdsmarked er baseret på, om det er muligt internationalt
at overføre human capital. Ifølge den model kan den be-
holdning af human capital, som en indvandrer har tilegnet
sig i oprindelseslandet, ikke nødvendigvis fuldt ud over-
føres, så den modsvarer de krav, der stilles på værtslan-
dets arbejdsmarked. Der er derfor et forventet negativt
forhold mellem på den ene side muligheden for at overfø-
re human capital og på den anden side den kløft, der ek-
sisterer umiddelbart ved ankomsten til værtslandet, mel-
lem en indvandrers og en indfødts indkomstniveau. Jo
ringere muligheden for international overførsel af human
capital er, desto større er indkomstulempen for indvan-
dreren på migrationstidspunktet. Og jo længere migranter
opholder sig i værtslandet, desto mere investerer de i
human capital, som så tilpasses specifikt til værtslandets
behov, ligesom beholdningen af human capital erhvervet i
oprindelseslandet også tilpasses til de nye forhold. På den
måde vokser indvandrernes beholdning af human capital
relativt i sammenligning med den oprindelige befolknings
beholdning. Derfor kommer indvandrernes indkomstni-
veau tættere på arbejdsmæssigt ligestillede blandt den op-
rindelige befolkning, men når måske aldrig helt op på
samme niveau.

I hvor stor udstrækning, det er muligt at overføre human
capital, afhænger af den enkeltes faglige kvalifikationer,
sammenligneligheden af afsender- og modtagerlandet
med hensyn til sprog, kultur, arbejdsmarkedsstruktur og
institutionelle rammer samt migrationsmotivet. Jo mere
beholdningen af human capital er hjemlandsspecifik,
desto ringere er muligheden for at overføre den, så den
matcher de krav, der stilles i modtagerlandet. Og jo mere
umiddelbart sammenlignelige de to lande er med hensyn
til sprog og økonomisk udviklingsstadie, desto mindre er
indvandrerens umiddelbare, indkomstmæssige ulempe i
forhold til den indfødte arbejdsstyrke.

En afgørende faktor for, om human capital kan overføres,
kan findes i migrationsmotivet - er det økonomisk eller
ikke-økonomisk? For økonomisk motiverede migranter
kan beslutningen om at flytte til et andet land betragtes
som resultatet af overvejelser omkring indkomstmaksime-
ring. Det vil sige, at en person beslutter sig for at flytte,
hvis han/hun påregner, at den forventede, fremtidige stig-
ning i indkomsten er større end omkostningerne ved at
emigrere2). Økonomisk motiverede migranter planlægger
udvandringen og har måske på forhånd investeret både i
at gøre overførslen af deres beholdning af human capital
lettere, og i at tilegne sig den specifikke form for human
capital, der efterspørges i modtagerlandet. Derfor kan
man forvente, at forskellen i indkomstniveauet mellem

økonomisk motiverede indvandrere og den oprindelige
befolkning er mindre end for flygtninge. De ikke-økono-
misk motiverede migranter, såsom asylansøgere og flygt-
ninge, forlader ikke deres hjemland af økonomiske årsa-
ger. De flytter snarere pga. politiske forhold i hjemlandet.
Man kan med rimelighed anlægge den betragtning, at den
type migranter typisk ikke planlægger at flytte til et andet
land, og derfor heller ikke på forhånd investerer i at gøre
overførslen af deres beholdning af human capital mulig -
heller ikke i forhold til efterspørgslen i et specifikt mod-
tagerland. På den måde er der en tendens til, at ulemperne
for asylansøgere og flygtninge, hvad angår forskelle i ind-
komstniveau, er større end for de økonomisk motiverede
migranter sammenlignet med den oprindelige befolkning.

Jo ældre en indvandrer er på immigrationstidspunktet, jo
mindre tilbøjelig er han/hun til at investere i den form for
human capital, der specifikt efterspørges i modtagerlan-
det. Det skyldes, at den tid, der er tilbage som aktiv på
arbejdsmarkedet - og dermed også muligheden for at op-
nå et afkast på investeringen - er kortere. Af nøjagtig
samme årsag er incitamentet til at investere i at opbygge
en beholdning af human capital, der er tilpasset modta-
gerlandets behov, ringere hos indvandrere med midlerti-
digt ophold sammenlignet med indvandrere med perma-
nent ophold. Derfor kan man også forvente, at personer
med midlertidigt ophold ikke nærmer sig den oprindelige
befolknings indtægtsniveau i samme grad som personer
med permanent ophold. En anden faktor, der forringer in-
citamentet til at investere i at opbygge human capital i
modtagerlandet, er dannelsen af etniske enklaver. Hvis
indvandrere f.eks. kan arbejde for personer af samme
etniske oprindelse og handle i butikker, hvor medarbej-
derne taler deres eget sprog, så er incitamentet til integra-
tion mindre. Og jo større de etniske enklaver er, desto
mindre er afkastet på investeringerne i den beholdning af
human capital, der specifikt er tilpasset værtslandets be-
hov, og desto svagere er integrationen.

Empiriske undersøgelser dokumenterer, at oprindelses-
landet er en af de afgørende faktorer for, hvor godt ind-
vandrere integreres på arbejdsmarkedet. Succesen med
immigrationspolitikker, der er baseret på udvælgelse af
indvandrere i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarke-
det - som det f.eks. er tilfældet i Australien, Canada og
New Zealand - synes at være begrundet i, at disse lande
varierer sammensætningen af indvandrere i forhold til op-
rindelseslande. De nævnte immigrationslande har ikke
nødvendigvis succes med at tiltrække de bedst kvalifice-
rede indvandrere fra et givet land, men tiltrækker sim-
pelthen enkeltpersoner fra lande med et relativt højt kva-
lifikationsniveau. Og det er personer med kvalifikationer,
der let kan honorere kravene på værtslandets arbejdsmar-
ked.

Konklusionerne her har afgørende konsekvenser for eva-
lueringen af de europæiske immigrationspolitikker. Som
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tidligere nævnt baserer man i Europa overvejende poli-
tikken på prioriteringer, der er løsrevet fra indvandrernes
kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis de
europæiske lande formåede at udvælge de ”bedst egnede”
afsenderlande, kunne det forventes, at indvandrere fra
disse lande forholdsvis hurtigt ville assimilere sig.

Hvad kan man så lære af at studere integrationsundersø-
gelser? For det første har forskelle i oprindelseslande og
de givne modtagelseskriterier en væsentlig indflydelse på,
hvor godt indvandrere klarer sig på arbejdsmarkedet. For
det andet har næsten alle lande for nylig oplevet et fald i
den såkaldte ”indvandringskvalitet” målt på den ind-
komstkløft, der er umiddelbart på indrejsetidspunktet
mellem indvandrere og den oprindelige befolkning. Det
gælder for de lande, der prioriterer familiesammenføring,
såvel som for de lande, der har en selektiv immigrations-
politik. Kvalitetsnedgangen for indvandringen har relati-
on til en ændring i sammensætningen af de lande, hvorfra
indvandrerne kommer. Empiriske undersøgelser indike-
rer, at specielt migration fra lande med en anden kultur og
andre uddannelsessystemer end modtagerlandets er den
væsentligste årsag til kvalitetsnedgangen. For det tredje
kan assimilationen med modtagerlandets befolkning kun
observeres i de lande, hvor man udvælger indvandrerne
på baggrund af deres kvalifikationer i forhold til arbejds-
markedet. Og det selvom alle lande står over for en ned-
gang i den såkaldte ”indvandringskvalitet”.

Holdning til indvandrere i forskellige lande
Hvis en aktiv immigrationspolitik kan påvirke indvan-
drernes kvalifikationsniveau og præstation på arbejdsmar-
kedet, kan den så også påvirke den oprindelige befolk-
nings holdninger til indvandrerne? Selvom det er vanske-
ligt at redegøre for forholdet mellem årsag og virkning -
dvs. om tolerance over for indvandrere medfører en åben
politik, eller om en åben politik medfører tolerance - så
kan det alligevel være oplysende at se på, om der er en
sammenhæng mellem immigrationspolitik og holdninger.
I og med, at der er forskel på, hvor godt indvandrere
klarer sig på arbejdsmarkedet i forskellige lande, ville det
ikke overraske, om holdningen til indvandrerne også var
forskellig fra land til land. Spørgsmålet er, om holdningen
til indvandrerne er forskellig i lande med forskellig im-
migrationspolitik: Medfører en politik, der tiltrækker re-
lativt højt kvalificeret arbejdskraft eller arbejdskraft, som
der i en vis udstrækning er ”behov” for på arbejds-
markedet, også større tolerance over for indvandrere?

Ud fra data fra ISSP (the International Social Survey Pro-
gramme)3) konkluderer forskere ved IZA - som forventet -
at holdningen til indvandrere varierer drastisk fra land til
land (se figur 4). Canada er det land, hvor den oprinde-
lige befolkning er mest tilbøjelig til at svare, at indvan-
dring generelt er godt for samfundsøkonomien. Med en
immigrationspolitik, der lægger vægt på at udvælge ind-
vandrere i henhold til behovet på arbejdsmarkedet, er det

ikke særligt overraskende, at indfødte canadiere i den
sammenhæng har et ret positivt syn på indvandrere. I
New Zealand - et af de andre lande, hvor man også læg-
ger vægt på kvalifikationerne - er det ligeledes en udbredt
opfattelse, at indvandring gavner samfundsøkonomien.
Hvad Irland angår, kan den markante økonomiske vækst i
1990’erne være forklaringen på befolkningens holdning. I
den anden ende af spektret finder vi Norge og Holland.
Heller ikke det kommer som nogen overraskelse, da beg-
ge disse lande overvejende modtager flygtninge, der ofte
viser sig at få en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet
end økonomisk motiverede indvandrere.

Figur 4. Holdninger til indvandrere

Den oprindelige befolkning i de nye immigrationslande
Irland og Spanien forekommer at være dem, der har den
mest positive holdning over for indvandringen. En for-
holdsvis lav indvandringskvotient kan være en af årsager-
ne hertil. I Italien - et andet nyt immigrationsland - mener
ca. 3/4 af den oprindelige befolkning, at indvandringen
bør begrænses. Her skal det bemærkes, at der i Spanien
og Italien er væsentlig forskel på sammensætningen af
indvandrernes nationale oprindelse. I Italien var det i
1996 kun omkring 15% af indvandrerne, der kom fra EU-
lande, hvorimod 60% af indvandrerbefolkningen i Spani-
en samme år var fra EU-lande (SOPEMI, 1999). Følgelig
synes sammensætningen af indvandrere at være af afgø-
rende betydning for den oprindelige befolknings hold-
ninger. Også tyskere og svenskere mener i vid udstræk-
ning, at indvandringen bør begrænses. Det kan muligvis
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til dels forklares med de store flygtningestrømme til disse
lande i 1990’erne.

En af de mest almindeligt forekommende bekymringer i
relation til indvandring er, at indvandrerne fratager den
oprindelige befolkning arbejdspladser. Specielt i Storbri-
tannien forekommer det at være en fremherskende hold-
ning, idet ca. halvdelen af de indfødte briter svarer be-
kræftende på dette spørgsmål. I den anden ende af spek-
tret ligger Sverige, hvor kun ca. 16% tilkendegiver, at de
føler sig truet af indvandrerne på arbejdsmarkedet. Hol-
lændere og nordmænd har generelt samme holdning til
problematikken som svenskerne. De tre lande modtog alle
forholdsvis store indvandrerstrømme fra det tidligere Ju-
goslavien i første halvdel af 1990’erne. Der er stor sand-
synlighed for, at de oprindelige befolkninger føler sig
mindre truet af flygtninge end af økonomisk motiverede
indvandrere. Ligesom i Holland, Norge og Sverige er det
kun en lille del af de indfødte canadiere, der mener, at
indvandrere tager arbejdspladser fra den oprindelige be-
folkning. Man kunne tro, at dette er et udslag af de re-
spektive landes selektive immigrationspolitik. En sådan
konklusion strider imidlertid mod de holdninger, der er
karakteristiske for den oprindelige befolkning i New Zea-
land, som er blandt de fire lande, der ligger øverst på
listen med tilkendegivelser om, at indvandring har en ne-
gativ effekt på den oprindelige befolknings succes på
arbejdsmarkedet.

Et forskningsprojekt udarbejdet af IZA omkring socio-
økonomiske karakteristika som en mulig forklaring på de
forskelligartede holdninger til indvandrere i forskellige
lande indikerer, at relativt højtuddannede har et mere
positivt syn på indvandrerne. Selvom det at være arbejds-
løs ikke ændrer den oprindelige befolknings syn på ind-
vandrere i forhold til, hvilken indflydelse indvandringen
har på samfundsøkonomien, eller på hvorvidt indvandrin-
gen bør begrænses, så forekommer arbejdsløshed at frem-
me sandsynligheden for, at en person mener, at indvan-
drere tager arbejdspladser fra de indfødte. Men overord-
net betragtet forekommer forskelle i enkeltindividers so-
ciale situation ikke at kunne forklare de forskelle, der er i
holdningerne til indvandrerne i de forskellige lande.

I de to lande, hvor man anvender kvalifikationskriterier
for tildeling af indrejsevisum, nemlig Canada og New
Zealand, synes den oprindelige befolkning at være for-
holdsvis positivt stemt på spørgsmålet om, hvorvidt ind-
vandring stimulerer samfundsøkonomien. Omvendt er det
ikke overraskende, at den oprindelige befolkning i lande,
der primært modtager indvandrere fra udviklingslande -
især flygtninge - ikke føler sig overbevist om, at indvan-
dring generelt er godt for økonomien. Mens holdningen
til indvandrere i Canada generelt er positiv, så er indfødte
newzealændere ret skeptiske pga. konkurrencen fra ind-
vandrere på arbejdsmarkedet. I lande med en immigrati-
onspolitik, hvor man gavmildt tildeler indrejsevisa til

asylansøgere og flygtninge (f.eks. Holland, Norge og
Sverige), er befolkningen ikke specielt bekymret for at
miste arbejdspladser til indvandrerne, men man mener
heller ikke, at indvandrerne kan bidrage positivt til sam-
fundsøkonomien. Det forekommer plausibelt, at begge
disse faktorer har betydning, uanset om et enkeltindivid
mener, at indvandringen bør begrænses eller ej.

Befolkningens holdninger til indvandrere er ofte en af-
spejling af det enkelte lands immigrationspolitik og ind-
vandrernes evne til at assimilere sig. Immigrationspolitik-
ker, der lægger vægt på efterspørgslen på arbejdsmarke-
det, medfører et højere kvalifikationsniveau og større suc-
ces på arbejdsmarkedet blandt indvandrere. Men netop
succesen på arbejdsmarkedet kan blandt indfødte være
med til at fremme opfattelsen af, at konkurrencen fra den
faglærte, udenlandske arbejdsstyrke udgør en trussel.
Samtidig kan ringe succes blandt indvandrere på arbejds-
markedet foranledige bekymring i den indfødte befolk-
ning omkring indvandringens generelle påvirkning af
samfundsøkonomien. En anden bekymring, der af og til
fremføres, er, at lavt kvalificerede og illegale indvandrere
er mere tilbøjelige til at deltage i kriminelle aktiviteter.

Den oprindelige befolkning i de traditionelle immigra-
tionslande, der primært modtager økonomisk motiverede
indvandrere, forekommer at være dem, der er mest be-
kymrede for at miste arbejdspladser. Det gælder f.eks. de
65% af de indfødte amerikanere, der mener, at indvan-
dringen bør begrænses. Lidt under 47% af de samme
amerikanere mener, at indvandring er årsag til øget krimi-
nalitet. Undtagen i Storbritannien er den oprindelige be-
folkning i de europæiske immigrationslande imidlertid
mere bekymrede for, at kriminaliteten skal stige. 87% af
de nordmænd, der mener, at antallet af indvandrere bør
reduceres, er bekymrede for øget kriminalitet, mens kun
30% er af den opfattelse, at indvandrere tager arbejds-
pladser fra nordmænd. Igen afspejler de forskellige hold-
ninger i de to typer immigrationslande sandsynligvis
indvandrernes relativt ringe tilknytning til arbejdsmar-
kedet og den relativt store indvandring af flygtninge.

Analysen af de oprindelige befolkningers holdninger til
indvandrere fører til følgende konklusioner: For det første
er befolkningen i lande, hvor indvandrerne udvælges i
overensstemmelse med efterspørgslen på arbejdsmarke-
det, mest tilbøjelig til at mene, at indvandring er gavnlig
for samfundsøkonomien. For det andet synes socio-øko-
nomiske karakteristika hos de adspurgte, såsom uddan-
nelse, køn og jobmæssig status, ikke at kunne forklare
forskellene i de enkelte landes opfattelse af indvandrere.
Forskningsresultater fra IZA indikerer dog, at relativt
højtuddannede har et mere positivt syn på indvandrere.
For det tredje er frygten i de traditionelle immigrations-
lande for, at indvandrerne overtager de indfødtes arbejds-
pladser, den væsentligste forklaring på det synspunkt, at
indvandringen bør reduceres. I lande, der primært modta-
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ger flygtninge og asylansøgere, er den del af den oprinde-
lige befolkning, der mener, at indvandringen bør reduce-
res, mest bekymret for, at indvandring skaber stigende
kriminalitet. Det kan tolkes som en generel bekymring
over sociale spændinger.

For de politiske beslutningstagere er læren ret simpel: En
regering vil opnå større popularitet, hvis den udvælger
indvandrere i overensstemmelse med efterspørgslen på
arbejdsmarkedet, fordi det holder sociale spændinger i
ave og stimulerer samfundsøkonomien. Hvorvidt Tysk-
land vil beslutte sig for at skabe en økonomisk orienteret
immigrationspolitik, afhænger af, hvad den aktuelle debat
resulterer i, og indholdet af de forslag, der bliver fremsat
af regeringens ekspertudvalg i begyndelsen af sommeren
2001. Der er stadigt større chancer for, at en ny tysk im-
migrationslovgivning vil operere med kvoter for beskæf-
tigelsesrelateret indvandring, ligesom den vil indbefatte
en reform vedr. integrationsprocedurer med henblik på at
fremme den sociale og arbejdsmarkedsmæssige integrati-
on, f.eks. gennem obligatorisk tilegnelse af sprogkund-
skaber. I Tyskland synes man langt om længe at være
gået bort fra strudsestrategien.

1) I det følgende beskrives hovedtrækkene i de konklusioner,
Bauer, Lofstrom og Zimmermann (2000) er nået frem til.
2) Se Bauer og Zimmermann (1998) for en undersøgelse af den
teoretiske og empiriske litteratur om international migration.
3) ISSP er et kontinuerligt årligt program i et transnationalt sam-
arbejde om undersøgelser, der dækker en lang række emner,
som betragtes som vigtige for samfundsvidenskaberne. I 1995
samlede ISSP repræsentative, transnationale data vedr. national
identitet. Med i undersøgelsen var der spørgsmål om holdninger
til indvandring. De lande, der er med i den beskrevne analyse,
er (a) USA, Canada og New Zealand (de traditionelle immigra-
tionslande), (b) Storbritannien, Tyskland, Østrig, Holland,
Norge og Sverige (de europæiske immigrationslande) og (c) Ir-
land, Italien og Spanien (de nye europæiske immigrationslan-
de). Antallet af observationer varierer fra 801 (fra Østrig) til
1655 (fra Holland).
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IZA er en uafhængig forskningsinstitution finan-
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skal IZA fungere som et bindeled mellem den
akademiske forskningsverden, den politiske be-
slutningsproces og den økonomiske praksis, og
samtidig fungere som et forum, der giver fremtræ-
dende økonomer mulighed for at udvikle nye og
hvis nødvendigt kontroversielle begreber og teori-
er.

Aktiviteterne omfatter såvel empirisk orienteret
forskning i arbejdsmarkedsforhold som forslag til,
hvordan man kan omsætte de videnskabelige er-
kendelser i praktisk økonomisk politik.

Det overordnede sigte med IZA’s aktiviteter er -
ved at udføre national og international orienteret
arbejdsmarkedsforskning - at skabe ny viden, som
de politiske beslutningstagere kan inddrage ved
formuleringen af en fremtidig arbejdsmarkedspoli-
tik, der minimerer ledigheden i Tyskland.

Med det formål at skabe en optimal udveksling af
internationale forskningsresultater, udgør IZA en
aktiv del af de internationale forskningsnetværk
inden for arbejdsmarkedsforskning. Dette sker
bl.a. gennem et samarbejde med andre nationale
og internationale forskningscentre, herunder altså
også Rockwool Fondens Forskningsenhed. IZA
organiserer desuden en lang række af seminarer,
workshops og internationale konferencer, der be-
handler emner med tilknytning til arbejdsmarkeds-
forhold.

Med det sigte at dække alle relevante områder in-
den for arbejdsmarkedsforskning er IZA’s aktivi-
teter opdelt i en række delprogrammer, der også
inkluderer indvandrernes integration på arbejds-
markedet.
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og fleksibilitet, arbejdsmarkedernes internationali-
sering, velfærdsstaten og arbejdsmarkedet, ar-
bejdsmarkedet i overgangsøkonomierne, fremtids-
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Boganmeldelse:

"Ubekvemme udfordringer. Aktuelle ten-
denser i den danske og europæiske indvan-
drerdiskussion". Redigeret af Peter Seeberg.
Odense Universitetsforlag, 2001.

Af professor Poul Chr. Matthiessen

Indvandringen til Danmark er blevet ét af de mest debat-
terede emner i den offentlige meningsudveksling. Det
skyldes omfanget og sammensætningen af indvandrer-
gruppen siden midten af 1960’erne. Siden da har Dan-
mark haft et voksende indvandringsoverskud, hvoraf
hovedparten er kommet fra ikke-vestlige lande.

Det betegner et afgørende brud i Danmarks migrationshi-
storie, som tidligere var karakteriseret af en migrations-
udveksling med de vestlige lande, hvor vi normalt havde
udvandringsoverskud.

I forbindelse med den økonomiske højkonjunktur i
1960’erne foregik der en indvandring af gæstearbejdere
fra det tidligere Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan. Endvi-
dere har der siden begyndelsen af 1980’erne været en
stigende tilstrømning af asylansøgere. Såvel gæstearbej-
dere som flygtninge har gjort udstrakt brug af familiesam-
menføringsreglerne til at få ægtefælle og børn til Dan-
mark.

Den generelle baggrund for det stigende indvandringspres
fra ikke-vestlige lande er den store befolkningstilvækst,
den beskedne økonomiske og sociale udvikling samt den
manglende politiske stabilitet i udviklingslandene. Men
hertil kommer den stærke udvikling i kommunikations-
og transportmulighederne. Gennem tv og radio vil ind-
byggerne selv i fattige lande i stigende grad være ganske
velorienterede om den store forskel på levestandarden i
Vesteuropa og deres eget land. Den forbedrede trans-
portteknologi har gjort det muligt i løbet af kort tid at
komme fra mere fjerne egne af kloden til Europa. Asylan-

søgerne fra Sri Lanka og Somalia er et eksempel herpå.
En væsentlig rolle spiller også den hastigt voksende mi-
grationsindustri, som mod betaling anviser flugtveje for
asylansøgere, som ikke er i besiddelse af de nødvendige
indrejsepapirer.

Ved indgangen til det 21. århundrede boede der næsten
300.000 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande i Danmark, hvoraf hovedparten stammer fra mus-
limske lande i Afrika, Mellemøsten og Asien. Ifølge de
officielle befolkningsfremskrivninger vil deres antal øges
ganske betragteligt i de næste 20 år, som er den periode
fremskrivningen omfatter.

Denne for det homogene Danmark helt nye situation har
skabt en lang række udfordringer, som gør sig gældende
på så godt som alle områder i samfundet. Det er imidler-
tid først gennem de seneste år, at såvel forskningen som
den politiske debat for alvor har grebet fat om emnet på
en måde, som inddrager såvel positive som negative kon-
sekvenser af indvandringen. Alt for længe var emnet ta-
buiseret og holdt i den politiske korrektheds stramme
tømme.

Bogen Ubekvemme udfordringer indeholder en række
kapitler, hvor forfatterne behandler forskellige aspekter af
indvandringen, specielt fra ikke-vestlige lande.

I bogens første kapitel analyserer Peter Nannestad (PN),
som er kendt fra bogen Solidaritetens pris, spørgsmålet
om danskernes skepsis og fordomme i forbindelse med
indvandrere og flygtninge.

De skeptiske holdninger til indvandringen hos en del af
befolkningen er af nogle politikere og repræsentanter for
de humanitære organisationer blevet udlagt som fordom-
me, idet fordomme må forstås som manglende viden på
indvandrerområdet. En ændring af meningsdannelsen i
retning af det ønskværdige måtte derfor kunne opnås ved
hjælp af mere oplysning om sagen. Synspunktet er blevet
understøttet af resultaterne fra interviewundersøgelser,
som viste, at der var mindst skepsis over for udlændinge
blandt de højtuddannede.

Her argumenterer PN for, at der næppe er tale om for-
domme men derimod en holdning, hvor man ønsker at
maksimere sin egennytte. Da udlændinge fra ikke-vestlige
lande belaster de offentlige budgetter med over 10 mia.
kr. om året (først og fremmest pga. en lav beskæftigelses-
grad), og pengene skal udredes af den øvrige befolkning,
er denne skepsis umiddelbar rationel.

Når de højtuddannede er mindre skeptiske over for ind-
vandringen, kan det for en del hænge sammen med, at de
i deres arbejds- og fritidsliv i mindre grad end andre
konkurrerer med udlændinge. Da der normalt er ret få
flygtninge og indvandrere i de boligområder, der bebos af
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højtuddannede, vil disse stort set ikke mærke nogen kon-
kurrence fx i forbindelse med boliger og institutionsplad-
ser.

Begrebet egennyttemaksimering kan også bidrage til at
forstå, hvorfor ansatte i humanitære organisationer lettere
kan gøre sig til talsmænd for altruistiske synspunkter.
Flere indvandrere og flygtninge vil nemlig kunne bidrage
til en yderligere vækst i disse organisationer og dermed
give mulighed for en sikrere ansættelse, bedre avance-
mentsmuligheder, højere løn og mere indflydelse.

Nu fastlægges et menneskes motiver naturligvis ikke
alene på grundlag af ønsket om økonomisk egennytte-
maksimering. Også en måske velbegrundet frygt for fore-
komsten af spændinger i et multikulturelt samfund kan
have betydning. Ved siden heraf vil etiske faktorer gøre
sig gældende. Men alligevel er hypotesen et nyttigt kor-
rektiv til påstanden om fordomme, og man skal nok vente
større ændringer i danskernes holdninger over for ind-
vandrere og flygtninge ved foranstaltninger, som bringer
udlændinge i beskæftigelse, end ved oplysningskampag-
ner, som er ledsaget af løftede pegefingre.

I afsnittet om den svære integration påviser PN, at ind-
vandrere og udlændinge i dag er mindre motiveret til at
lade sig integrere end tidligere. To faktorer har medvirket
hertil, nemlig velfærdsstatens udbygning og udviklingen i
kommunikationsmulighederne. Udviklingen af en vel-
færdsstat, som sørger for alle, har betydet, at en aktiv
integrationsindsats i dag ikke længere er en eksistensbe-
tingelse. Det modsatte gjaldt fx for de mange danskere,
som emigrerede til Nordamerika i sidste halvdel af 1800-
tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Disse udvandrere var
tvunget til at tilpasse sig det nye samfund, så de kunne få
arbejde og ernære sig selv og deres familie.

Udviklingen i kommunikationsmidlerne har endvidere be-
tydet, at manglende integration af den enkelte ikke længe-
re behøver at medføre social og kulturel isolation. De mo-
derne billige og hurtige transportmidler har muliggjort
hyppige besøg og ophold i oprindelseslandet, således at
man kan bevare sociale relationer til og i oprindelseslan-
det.

Forfatteren nævner på grundlag af undersøgelsen fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed, at næsten 90 pct. af
de svarpersoner, der oprindeligt var kommet til landet
som gæstearbejdere, havde aflagt besøg i oprindelses-
landet inden for de seneste 5 år. Blandt familiesammen-
førte var andelen 80 pct. og selv blandt flygtninge 41 pct.
Endelig fremhæves spredningen af satellitbaseret tv, som
gør det muligt for migranter fortsat at bevæge sig inden
for hjemlandets kultur.

På grundlag heraf konkluderer PN, ”at integration i dag
ikke (længere) er en opgave, der trygt kan overlades til

markedet og civilsamfundet og disses mekanismer alene”
og ”spørgsmålet om integration af etniske minoriteter i
Danmark er derfor et politisk spørgsmål og ansvar”.

Mehmet Ümit Necefs kapitel om ”Indvandring, den nati-
onale stat og velfærdsstaten” knytter f.s.v. an til PNs
vurdering af velfærdsstatens udbygning som en integrati-
onshæmmende faktor.

Necef mener, at man i integrationsdebatten har fokuseret
for meget på (multi)kulturaspektet og for lidt på velfærds-
aspektet. Det skyldes igen, at en stor del af dansk ind-
vandrerforskning er blevet gennemført af kulturforskere,
som stort set har taget den danske velfærdsmodel for
givet. Men netop en diskussion af velfærdsmodeller er
efter forfatterens mening central i forbindelse med ønsket
om at integrere udlændinge.

Ved at få dem i beskæftigelse løses eller lettes en række
andre integrationsproblemer, idet samværet på arbejds-
pladsen med danskere fx giver bedre mulighed for at til-
egne sig gode danskkundskaber og danske omgangsform-
er. Netop m.h.t. beskæftigelsesomfanget for indvandrere
og flygtninge må situationen betegnes som utilfreds-
stillende. Mens ca. 75 pct. af alle 16-66 årige danskere er
i beskæftigelse, gælder det samme kun om ca. 40 pct. af
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Som det anføres af Necef, har flere forskere og kommen-
tatorer søgt at forklare den lave beskæftigelsesfrekvens
med henvisning til danskernes og ikke mindst arbejdsgi-
vernes racisme og diskrimination. Her kan man et langt
stykke ad vejen være enig med Necef om, at den forkla-
ring passer dårligt sammen med de foreliggende kends-
gerninger.

I undersøgelserne fra Rockwool Fondens Forskningsen-
hed blev det dokumenteret, at manglende danskkundska-
ber var en vigtigere faktor end diskrimination, selvom
denne naturligvis også forekom. I sin analyse fremhæver
Necef to problemer i forbindelse med udlændingenes lave
beskæftigelsesgrad, nemlig produktivitets- og samspils-
problemet. Produktivitetsproblemet opstår, fordi mange
indvandrere og flygtninge på grund af manglende dansk-
kundskaber og uddannelse har en lavere produktivitet end
den øvrige befolkning. Den høje danske minimumsløn og
lave lønspredning hæmmer beskæftigelsesmulighederne
for personer med lav potentiel produktivitet, og dette
rammer i betydelig udstrækning indvandrere og flygtnin-
ge.

Hertil kommer samspilsproblemet, som i særlig grad gør
sig gældende for udlændinge, fordi mange af dem er på
kontanthjælp. Endvidere er en stor andel af gruppen ka-
rakteriseret ved at have mange børn og bo i lejebolig.
Samspilsproblemet opstår ved, at kontanthjælp, friplads i
daginstitutioner og boligstøtten aftrappes med indkom-
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sten, således at gevinsten ved at komme i arbejde er me-
get lille eller endog negativ.

I kapitlet anføres det, at mere liberalistiske stater, som fx
USA og England, er langt bedre til at få indvandrere og
flygtninge i arbejde. I den forbindelse henviser forfatteren
til en sammenlignende analyse af antropologen Ann-
Belinda Preis, som undersøgte, hvorledes tamilske flygt-
ninge oplevede deres ankomst og genbosætning i hen-
holdsvis Danmark og England. Hendes overordnede kon-
klusion var, at tamilerne i Danmark blev ”klientgjort” af
en venlig velfærdsstat, mens tamilerne i England anvend-
te deres eget etniske netværk for at finde bolig og arbej-
de. Konklusionen af denne undersøgelse af tamilerne
sættes på spidsen gennem følgende citat: ”Engelske tami-
ler taler om at tjene penge; danske tamiler taler om deres
sagsbehandler”.

Pladsen har kun gjort det muligt at gengive en del af dette
væsentlige kapitel, som nok skal vække til modsigelse
hos mange, fordi det skubber til noget af det mest urørlige
i det danske samfund. Men netop en indvandrer må have
særlige forudsætninger for at se uhildet på dette emne.

Baggrunden for kapitlet af Thomas Mortensen og Hans
Kornø Rasmussen om ”Demografi og indvandring i EU-
landene” er den forskellige demografiske udvikling i in-
dustrilandene og udviklingslandene.

På grund af det lave fødselsniveau i Europa forventes an-
tallet af mennesker i denne del af verden at falde fra 728
millioner i dag til 628 millioner i år 2050 samtidig med,
at andelen af ældre vokser stærkt, og antallet i de er-
hvervsaktive aldersklasser aftager. Det vil medføre en u-
gunstig udvikling i det såkaldte ”Potential Support Ra-
tio”, en størrelse, som angiver antallet af mennesker i den
arbejdsdygtige alder, de 15-64 årige, i forhold til antallet
af mennesker på 65 år og derover, som skal forsørges af
de erhvervsaktive. For EU-landene vil ”Potential Support
Ratio”, baseret på denne definition, således falde fra 4,3 i
1995 til 2,0 i 2050.

Afrika vil i de næste 50 år øge sin befolkning fra 721
millioner til knap 1,8 milliarder. Også Mellemøsten vil
blive genstand for en stor befolkningstilvækst. Den for-
skellige demografiske udvikling i Europa og de to andre
kontinenter vil i forbindelse med den fortsatte udvikling i
transport- og kommunikationsteknologien forårsage et
fortsat og formentligt voksende vandringspres mod Euro-
pa.

I denne situation har FN i publikationen Replacement
Migration. Is it a Solution to Declining and Aging Popu-
lations? (Population Division, Department of Economic
and Social Affairs, United Nations Secretariat, March
2000) beregnet en række scenarier for de 15 EU-lande,
der under forskellige forudsætninger kombinerer det

samlede folketal, antallet af personer mellem 15 og 64 år,
Potential Support Ratio, omfanget af den årlige indvan-
dring og indvandrernes andel af den samlede befolkning.

I det mest ekstreme af scenarierne er det beregnet, at en
fastholdelse af det nuværende Potential Support Ratio på
4,3 vil kræve et årligt indvandringsoverskud på 12,7 mil-
lioner. I 1999 var nettoindvandringen til EU-landene på
godt 700.000 mennesker. Det er umiddelbart klart, at en
årlig indvandring på knap 13 millioner ville være en u-
mulighed af såvel sociale som kulturelle grunde. Forfat-
terne af kapitlet redegør på en både overskuelig og klar
måde for disse demografiske aspekter af hele indvandrer-
problemet.

Hvad angår selve den omtalte migrationspublikation fra
FN, er det imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at den kun
tilsigter at inddrage demografiske faktorer. Dermed ses
der bort fra andre faktorer, som også er vigtige i forbin-
delse med den økonomiske forsørgerbyrde - faktorer, som
ved siden af de demografiske, udgør de politiske instru-
menter, man kan bringe i anvendelse m.h.p. at lette for-
sørgerbyrden.

For det første afhænger størrelsen af den økonomiske for-
sørgerbyrde for de erhvervsaktive af, hvor mange der
reelt som beskæftigede deltager i produktionen af varer
og tjenesteydelser. Derfor er den reelle forsørgerbyrde af-
hængig af, i hvilket omfang samfundet formår at bringe
befolkningen i de erhvervsaktive aldersklasser i beskæfti-
gelse ved at øge andelen af erhvervsaktive og nedbringe
arbejdsløsheden. Dette spørgsmål er relevant i forbindel-
se med indvandrere fra de ikke-vestlige lande, hvis er-
hvervsfrekvens er lavere end den gennemsnitlige samtidig
med, at deres arbejdsløshed er høj. Det er, som tidligere
nævnt, hovedårsagen til, at denne gruppe via den offentli-
ge sektor modtager en årlig nettooverførsel på mere end
10 milliarder kr. En lettelse af forsørgerbyrden ved hjælp
af indvandring forudsætter derfor, at beskæftigelsesfre-
kvensen er tilstrækkelig høj blandt de indvandrede.
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For det andet kan forsørgerbyrden lettes ved at udvide al-
dersklassen af erhvervsaktive via en højere pensionsalder.
For det tredje bliver forsørgerbyrden lettere, jo stærkere
produktiviteten stiger. Og endelig for det fjerde kan ar-
bejdsudbuddet øges, og forsørgerbyrden formindskes,
ved at nedsætte sygefraværet og øge arbejdstidens læng-
de.

Forfatterne afslutter kapitlet med en instruktiv gennem-
gang af indvandrerpolitikken i EU og de mange proble-
mer i forbindelse med frembringelse af en sammenligne-
lig migrationsstatistik.

Mette Thunø redegør for den kinesiske indvandring til
Danmark. Denne indvandring indledtes i begyndelsen af
1900-tallet, men er aldrig blevet af stort omfang. I dag
befinder der sig mindre end 5.000 mennesker i denne
gruppe, som først og fremmest har fundet beskæftigelse i
restaurationssektoren. Familiesammenholdet i gruppen er
stærkt, og gruppen har kun i beskeden grad tiltrukket sig
opmærksomhed fra den øvrige befolknings side. Det
skyldes igen gruppens beskedne størrelse, dens bolig-
mæssige spredning (ingen China-Towns) og dens evne til
selvforsørgelse.

Indholdet i dette kapitel kunne med fordel være strammet
op og dermed have lagt beslag på færre sider. Man kan
endvidere spørge, om det er rimeligt, at redaktionen har
ofret et helt kapitel på så lille en gruppe. Havde det ikke
været mere relevant med et kapitel om fx den tyrkiske
gruppe, som i dag tæller omkring 50.000 mennesker?

Kapitlet af Masoud Kamali om ”Segregation og udeluk-
kelse - indvandrerkultur og andre etnocentriske konstruk-
tioner i den svenske indvandrerdebat” er et stærkt pole-
misk opgør med den svenske indvandrerpolitik. Kapitlet
indeholder også et engageret opgør med hypotesen om, at
visse kulturer avler mere kriminalitet end andre. Selvom
forfatteren tager udgangspunkt i svenske forhold, er de
fleste af spørgsmålene ligeledes aktuelle her i landet,
hvorfor kapitlet også er af interesse for danske læsere.

Også indvandringsspørgsmålet i Frankrig har fundet vej
til bogen. Ulla Holm giver en fyldig redegørelse for den
til tider ophedede debat i Frankrig, som særlig har foku-
seret på begrebet den politiske nation og dets fortolkning
og håndtering i relation til den talstærke gruppe af mus-
limer i Frankrig.

Bogens redaktør, Peter Seeberg, trækker i sit kapitel om
”Flygtningebegreber og det nationale perspektiv” linien
helt tilbage til flygtningebegrebets opståen i forbindelse
med Ludvig XIV.s ophævelse af Nantes-ediktet i 1685,
hvor de flygtende huguenotter blev kaldt for refugie.

Med udgangspunkt i FNs definition fra 1951, hvor nøgle-
begrebet er individuel forfølgelse, får læseren en række

oplysninger om begrebets anvendelse og håndtering i de
internationale organisationer. Forfatteren drøfter også,
hvorvidt flygtningedefinitionen fra 1951 stadig passer
sammen med nutidens forhold. Det er et særdeles relevant
spørgsmål. Anvendelsen af fx begrebet de-facto flygtnin-
ge i den danske udlændingepolitik betegnes i sig selv som
en udvidelse af flygtningedefinitionen fra 1951. En de-
facto flygtning er som bekendt en asylansøger, som ikke
har været genstand for personlig forfølgelse, men som
alligevel får tilkendt en opholdstilladelse, hvis der er
risiko for forfølgelse ved en tilbagevenden til hjemlandet.

Bogens afsluttende kapitel af Jørgen Bæk Simonsen
(JBS) omhandler først og fremmest tilpasningsproblemer-
ne i Danmark i forbindelse med indvandringen siden
slutningen af 1960’erne. Her har forfatteren den vigtige
pointe, at når integrationen blev så vanskelig i Danmark,
skyldtes det for en del, at mange indvandrere i en længere
periode regnede med at vende tilbage til hjemlandet. Det
betød, at de sammen med deres børn isolerede sig og
forståeligt nok ikke havde stor interesse i at integrere sig i
det danske samfund.

Men jeg er ikke enig med JBS, når han skriver, at fami-
liesammenføring for gæstearbejderne i 1970’erne blev
besluttet for at sikre, at industrien ikke mistede en højt
skattet arbejdskraft.

Efter oliekrisen i 1973 voksede arbejdsløsheden meget
stærkt og ramte også gæstearbejderne. Og i det årti regne-
de de fleste med arbejdsløshed som et permanent fæno-
men. At industrien i en situation med stor arbejdsløshed
skulle have ønsket at sikre sig en arbejdskraftreserve -
hvis kvalifikationer efterhånden blev mere og mere util-
strækkelige - virker ikke plausibelt. Jeg tror, at familie-
sammenføring først og fremmest blev iværksat af humani-
tære grunde i forbindelse med en stadig hyppigere henvis-
ning til Menneskerettighederne.

Enkelte steder skæmmes kapitlet af udokumenterede,
generaliserende udsagn. Nederst på side 198 står der fx
om unge indvandrere: ”De burde derfor være selvfølgeli-
ge og ligeværdige medborgere af det samfund, de er vok-
set op i. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden”. I
forbindelse med den sidste sætning, havde læseren ret til
at forvente en nærmere specifikation og dokumentation.
Men den udebliver, og derved kan dette kapitel - sikkert
utilsigtet - komme til at bidrage til en alt for unuanceret
indvandrerdebat.

På trods af enkelte kritikpunkter tager jeg ikke i betænk-
ning at give bogen min anbefaling.

Læst i sin helhed, vil bogen kunne bidrage til en øget
forståelse af det meget komplekse indvandrerspørgsmål.
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Befolkningens holdning til antallet
af flygtninge

Af cand.polit. Søren Pedersen og forskningschef Gunnar
Viby Mogensen

En af svaghederne ved de mange analyser af befolk-
ningens vurderinger omkring indvandrerpolitikken er, at
målingerne normalt kun har været gennemført ganske få
gange - og normalt kun i de allerseneste år. Man savner
altså muligheden for at danne sig et indtryk af udvik-
lingen på lidt længere sigt.

Det gælder også et så elementært spørgsmål som, hvor-
vidt befolkningen mener, at der burde indføres lempelser
eller begrænsninger - eller yderligere begrænsninger - i
omfanget af indvandringen, i forhold til, som vilkårene er
nu.

Som tilnærmelse er man derfor, når man arbejder med
dette emne, henvist til at benytte en måling for en del-
mængde - nemlig specielt flygtningenes adgang til Dan-
mark - hvor der nemlig faktisk er foretaget næsten fuldt
sammenlignelige målinger fra og med januar 1985.

Hvis man går ud fra, at en svarperson gennemgående vil
være mere positiv over for den næste indvandrers adgang
til Danmark, hvis indvandreren er en flygtning, fremfor
en familiesammenført eller en gæstearbejder, måtte vi
altså vente, at en måling, der går på flygtninge, ville vise
en lidt mere positiv holdning, end hvis målingen var gået
på hele indvandringen.

Det pågældende spørgsmål - ”Mener De, at man bør
indføre begrænsninger i flygtninges adgang til Danmark i
forhold til, som det er nu?” - var senest blevet stillet i
forbindelse med Forskningsenhedens undersøgelse af
indvandrernes levevilkår, publiceret i august 2000, og
sammenfattet på side 2-5 i nyhedsbrevet her.

I perioden 1985 til 1999 var stemningen svinget en del.
Men i gennemsnit havde 65 pct. af danskere med en me-
ning om sagen ønsket stramninger. Der var altså her set
bort fra svar af typen ”Ved ikke” og ”Uoplyst”. Denne
markante folkelige uvilje over for modtagelsen af flygt-
ninge var ved målingen i 1999 blevet dæmpet noget, idet
kun 55 pct. af danskerne ønskede strengere begrænsnin-
ger i flygtninges adgang til Danmark, jf. Gunnar Viby
Mogensen og Poul Chr. Matthiessen. 2000. Mislykket
integration? Spektrum. København, side 18 og 166.

I forbindelse med Forskningsenhedens fortsatte analyse-
arbejde omkring indvandringen har man i februar og
marts måned i år gennem Danmarks Statistiks omnibus-
undersøgelser stillet spørgsmålet på ny, nu til 1.743 dan-
skere i alderen 16 til 74 år. Andelen af danskere, som

ønsker strengere begrænsninger, viser sig at være steget
fra 55 pct. i 1999 til nu 60 pct.

Selvom uviljen mod at modtage flygtninge således sta-
digvæk ligger lidt under gennemsnittet for de sidste 15 år
- jf. figuren med målingerne fra 1985-2001 - er der altså
tilsyneladende fortsat tale om et robust flertal for at
stramme i adgangsforholdene til Danmark, selv for den
formodet mest trængende gruppe af indvandrere.

Figur 1. Andel af danskere, som mener, at man skal ind-
føre begrænsninger i flygtninges adgang til Danmark i
forhold til, som det er nu. Procent.

Anm.: Der er set bort fra ”ved ikke” og ”uoplyste” svar.

Når man spørger sig selv, hvor i befolkningen man især
finder de skeptiske, viser der sig kun at have været be-
skedne ændringer i persongruppens struktur mellem 1999
og 2001. Man kan derfor bygge svaret på en analyse af
1999- og 2001-materialerne under ét, hvorved man i alt
har en ganske omfattende persongruppe (nemlig på 2.829
personer) at basere analysen på.

Svaret gives gennem en særlig statistisk analyse af, hvem
der især er skeptiske, når der samtidig korrigeres for
forskelle med hensyn til køn, alder, stilling, uddannelse,
indkomst m.v.

Det viser sig her, at navnlig faglærte og ufaglærte arbej-
dere samt pensionister ønsker indført en begrænsning i
flygtninges adgang til Danmark i forhold til, som det er
nu. Omvendt er især studerende, og for alle persongrup-
pers vedkommende svarpersoner i København, mindre re-
striktive. Med hensyn til uddannelse viser det sig, at jo
kortere uddannelse svarpersonerne har, desto større er
sandsynligheden for, at de ønsker indført begrænsninger i
flygtninges adgang til Danmark.

Der findes ingen statistisk sikre forskelle i mænds og
kvinders syn på flygtninges adgang, og heller ikke med
hensyn til alderen. Når alderen ikke i sig selv spiller no-
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gen væsentlig rolle, skyldes det, at denne variabel hænger
sammen med stillingsvariablen, der jo viste, at folk under
uddannelse - og det er primært de unge - ikke ønsker
indført begrænsninger, hvorimod pensionisterne - altså
den ældre del af befolkningen - gerne ser indført be-
grænsninger i flygtninges adgang til landet. Folks ind-
komst spiller heller ikke i sig selv nogen betydende rolle,
hvilket skyldes, at denne variabel er tæt forbundet med
både stilling og uddannelse.

Til dels lignende resultater er fundet af Øystein Gaasholt
og Lise Togeby i bogen I syv sind (side 74-101), om end
Øystein Gaasholt og Lise Togeby analyserer på en varia-
bel, benævnt ”etnisk tolerance”, som er en sammenvej-
ning af svar på en række spørgsmål (10 i alt). På samme
måde har Peter Nannestad i bogen Solidaritetens pris
(side 170-175) på et spørgsmål om, hvorvidt ”flygtninge
og indvandrere udgør et samfundsproblem, der bekymrer
respondenten meget, noget, kun lidt eller slet ikke” (side
62) vist, at modviljen mod indvandringen falder med
stigende uddannelsesniveau.

I resultaterne fra Forskningsenheden, publiceret sidste år
- jf. den nævnte kilde - stillede man også sig selv det
spørgsmål, hvordan indvandrerne selv så på spørgsmålet
om, hvorvidt der burde indføres begrænsninger i flygt-
ninges adgang til Danmark i forhold til, som tingene var
nu. Interessen stammede bl.a. fra den forventning, at det
jo måtte øge åbenheden over for modtagelse af flygtninge
i Danmark, hvis alle eller næsten alle, der faktisk er kom-
met til landet som indvandrere, i modsætning til dansker-
ne selv, stærkt støttede åbne grænser.

Det gjorde indvandrerne faktisk ikke, idet 45 pct. af alle i
de otte største etniske grupper (i 1999) ønskede yderlige-
re begrænsninger i flygtninges adgang til Danmark. Den
samtidige måling i den danske befolkning viste som
nævnt 55 pct.

Også målingen blandt indvandrerne selv er nu (i 2001)
blevet gentaget, blandt de samme store etniske grupper.
Resultatet er, at stigningen i uviljen også genfindes her -
om end i mindre omfang end blandt danskerne. Andelen
blandt indvandrerne, der ønsker yderligere begrænsninger
af flygtninges adgang til Danmark indført, er på de to år
steget fra 45 til 47 pct.

Dermed er der altså nok med hensyn til tolerance over for
flygtninges adgang en vis forskel mellem danskere og
indvandrere, men forskellen er fortsat ikke særlig stor.

Desuden viser undersøgelsen meget store forskelle mel-
lem de enkelte nationalitetsgrupper:

Således mener 65 pct. af indvandrerne fra Tyrkiet, at der
bør indføres begrænsninger i flygtninges adgang til Dan-
mark i forhold til, som det er nu. Blandt polakkerne er det

58 pct., der ønsker en begrænsning. I den anden ende af
skalaen findes somalierne og iranerne, hvor hhv. kun
knap 23 pct. og knap 25 pct. ønsker indført begræns-
ninger.

Et flertal af danskerne ønsker yderligere begrænsning i flygt-
ninges adgang - og indvandrere fra Tyrkiet og Polen er af
samme mening

Synspunkterne mht. stramninger falder dermed stærkt
sammen med, hvor mange i de forskellige grupper, der
kom som flygtninge: Med få flygtninge er grupperne
restriktive, mens de er mere liberale, hvis der er mange
flygtninge.

Faktaboks med uddrag af kvalitative interviews (ved
lektor Hans Jørgen Nielsen, 1999), hvor selve navnene
her er ændrede

Orhan Necef er en yngre tyrker, der havde boet
her i mange år:
Ja, der er mange fup-flygtninge. Dem jeg kender,
de siger det også selv. Lige så snart de får perma-
nent opholdstilladelse eller asyl, så tager de på
ferie dernede. Det er mine skattekroner … Det er
helt i orden, at man hjælper dem fra krig og lign-
ende, men der er også mange fup-flygtninge.

Leon Singer forlod Polen på grund af jødefor-
følgelser, men ønskede alligevel stramninger i
flygtninges adgang til Danmark:
Jeg har en fornemmelse af, at der kommer nogen,
der siger, at de er flygtninge, men det er nok ikke
altid sandt. Jeg tror ikke, det er generelt, men der
er nogle, der udnytter situationen af økonomiske
grunde.

Det samlet set mest iøjnefaldende resultat må formentlig
siges at være, for det første, at danskernes uvilje mod at
modtage flygtninge generelt ligger lavere, end det blev
målt i 1980’erne og 1990’erne. Men uviljen er taget til
igen det sidste års tid. Andelen af danskere, der ønsker
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(yderligere) begrænsninger, er steget fra 53 pct. i juni
2000 til nu (i februar-marts 2001) 60 pct.

For det andet må det kaldes et iøjnefaldende resultat, at
uviljen mod flygtningepolitikken også er taget til blandt
indvandrerne selv, så nu (i februar-maj 2001) knapt halv-
delen (47 pct.) af indvandrerne i de otte største etniske

grupper - anført af tyrkerne her i landet - ønsker politiken
over for flygtninges adgang til Danmark strammet op.

Litteratur
Analysen omkring oplevelsen af skel mellem de etniske grupper i
Danmark er (på materialet indsamlet i 1999) dokumenteret i Hans
Jørgen Nielsen (2000), Del III i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chri-
stian Matthiessen (red.). Integration i Danmark omkring årtusindskif-
tet. Aarhus Universitetsforlag. Århus.
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Mislykket
integration?

Fra bogens indhold kan nævnes analyser af ind-
vandrernes:

• integration på arbejdsmarkedet
• uddannelsesbaggrund
• forhold til det sociale system
• sundhedsforhold og brug af 

sundhedssystemet
• kriminalitetsmønstre
• behandling i pressen.

„Jeg synes, at analyserne og konklusionerne i denne bog
klart understreger, at der er forskellige ting i den hidti-
dige måde at integrere på, som vi kan og skal gøre bedre
(…). Den “offentlige mening” – journalister, mediean-
svarlige og politikere – kunne have glæde af at læse ana-
lyserne og rapporten som helhed. Her er der en kilde til
nuancering af virkeligheden“. 

ØKONOMIMINISTER MARIANNE JELVED

Spektrum
220 sider Illustreret 148 kr.

Samtidig udsendes fra projektet 
„Indvandrerne og deres levevilkår“:

Gunnar Viby Mogensen og 
Poul Chr. Matthiessen (red.) 
med bidrag af Olaf Ingerslev, Claus Larsen, 
Hans Jørgen Nielsen, Niels-Kenneth Nielsen, 
Søren Pedersen, Marie Louise Schultz-Nielsen 
og Eskil Wadensjö

Integration i Danmark 
omkring årtusindskiftet
Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og 
velfærdssamfundet

I denne bog fremlægges analyserne og data fra
projektet i deres mest detaljerede form for den
akademiske verden. Et appendiks redegør for pro-
jektets metodiske tilgange.

Om „Integration i Danmark“ skrev tidligere 
vismand, professor NINA SMITH i National-
økonomisk Tidsskrift:

„Bogen er et  kærkomment bidrag til den danske debat
om indvandrere, bl.a. fordi den bygger på et meget vær-
difuldt statistisk materiale, der kan belyse mange på-
trængende spørgsmål, der har været rejst i indvandrer-
debatten i de senere år (…). Vil formentlig i de næste år
komme til at fungere som opslagsbog for mange, der be-
skæftiger sig med dette emne (…). Der rejses nye pro-
blemstillinger, som hidtil ikke har været meget omtalt,
men som utvivlsomt vil blive det i de næste år“.

Aarhus Universitetsforlag
488 sider 348 kr.
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Kan land med lov bygges?
Danskernes lovmoral

Af cand.mag. Bent Jensen

Ved udgangen af maj måned udsendte Forskningsenhe-
den i samarbejde med Spektrum Forlag bogen Kan land
med lov bygges? med undertitlen Danskernes lovmoral.
Publikationen indeholder en let tilgængelig sammenfat-
ning af Enhedens projekt om ”Borgerne og lovene”, sup-
pleret med en kortfattet fremstilling af emnets bredere
baggrund.

Hvad er problemet?
Rockwool Fondens Forskningsenhed har i mange år for-
sket i den sorte økonomi. Op til slutningen af 1990’erne
var dette arbejde koncentreret om årsagerne til den sorte
sektors vækst ud fra en økonomisk synsvinkel. Ikke-
økonomiske forhold som for eksempel moral har ikke
været inddraget før 1998. Hvis moralen på skatteområdet
skal belyses tilfredsstillende kan det imidlertid næppe ske
uden at inddrage udviklingen i moralen omkring andre
dele af lovgivningen.

Men også blandt borgerne var der i løbet af 1990’erne en
stigende interesse for moralspørgsmål, der for manges
vedkommende udsprang af en bekymring for, om sam-
fundet var inde i en periode, hvor lov og orden var under
forfald. Ønsket om mere lov og orden er således under
alle omstændigheder kommet højt op på vælgernes dags-
orden, når de i en interviewsituation bliver bedt om at
prioritere mellem forskellige målsætninger. Udviklingen
ses i tabel 1, hvor man har bedt interviewpersoner om at
vælge mellem fire forskellige politiske målsætninger. Det
fremgår af dette ”bekymringsmål”, at en stadig større del
af befolkningen ønsker at fremme opretholdelsen af lov
og orden i forhold til at styrke de tre andre målsætninger,
der er spurgt til. Lovene og deres overholdelse står altså
højt på den politiske dagsorden og i borgernes bevidst-
hed.

Tabel 1. Befolkningens prioritering af værdier, 1979-
1997. Pct.

Vigtigste værdi

1979 1981 1990 1997

At opretholde lov og orden
At give den enkelte større
mulighed for at påvirke
politiske beslutninger
At bekæmpe prisstigninger
At beskytte ytringsfriheden
Ved ikke/ubesvaret

40

21
18
20

1

38

34
10
12

6

58

16
6

18
2

60

15
1

23
1

I alt pct. 100 100 100 100

Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998) Lovene og mig.

Man kan så spørge, om denne opmærksomhed omkring
styrkelse af lov og orden har en rimelig baggrund i bor-

gernes dagligdag: Er kriminaliteten reelt steget gennem
de seneste årtier?

Stigning i kriminaliteten siden begyndelsen
af 1960’erne
Aviser og tv svømmer ganske vist dagligt over med beret-
ninger om alvorlige forbrydelser, men medierne er ikke
nødvendigvis i denne sammenhæng sandhedsvidner.
Mord og andre dramatiske begivenheder fra det kriminel-
le overdrev har altid solgt aviser, og det gør de stadig-
væk. Kriminalstoffet kan herved let få en nyhedsdækning,
der ikke står i noget rimeligt forhold til de faktiske for-
hold. Et overblik, over udviklingen i kriminaliteten må
derfor findes i kriminalstatistikken, der ligger til grund
for kurven i figur 1.

Figur 1. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser,
1930-1999 pr. 100.000 indbyggere på 15 år eller derover
(index 1960=100).

Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998) på baggrund af Statistisk Årbog
1996 samt Kriminalstatistik 1999

Det fremgår, at antallet af anmeldte overtrædelser af
straffeloven pr. 100.000 indbyggere var svagt stigende fra
1930 og frem til 1960. Derpå fordobledes kriminaliteten i
1960’erne, ligesom udviklingen må siges at være bekym-
rende også efter 1970 med endnu en dramatisk stigning i
1980’erne. Selv om det såkaldte mørketal - dvs. de over-
trædelser af straffeloven, der aldrig bliver anmeldt - for-
mentlig har været faldende i de senere år, og selv om
figur 1 antyder en svagt faldende kriminalitet i 1990’erne,
er der samlet set tale om en betydelig vækst i kriminalite-
ten siden 1960. Næsten 500.000 overtrædelser af straffe-
loven blev det til i 1999 - svarende til, at knap hver tiende
af os i gennemsnit var udsat for en forbrydelse. Til denne
stigning kommer så oplysninger om overtrædelser af
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særlovgivningen, hvor der i 1999 eksempelvis var godt
63.000. Det tyder altså på, at der er grund til bekymring
blandt borgerne, og at en undersøgelse af borgernes lov-
moral i højeste grad kunne være på sin plads.

Sort arbejde

Næsten 500.000 overtrædelser af straffeloven registreres
hvert år og desuden tusinder af brud på særlovgivningen. En
udbredt form for overtrædelse af skattelovene findes i det sor-
te arbejde - her er mange, mange danskere med. Forsknings-
chef Gunnar Viby Mogensen og forsker Søren Pedersen fra
Forskningsenheden har løbende fulgt udviklingen på dette
felt. I 1998 tilkendegav 25 pct. af alle danskere mellem 20 og
67 år, at de arbejdede sort. Ud over disse 25 procent var 38
procent parat til måneskinsarbejde - hvis bare de fik tilbud-
det. Ikke mindre end 63 pct. havde sammenlagt dét, forskerne
betegner som en positiv indstilling til denne form for brud på
skattelovene.

”Borgerne og lovene”
Set på denne baggrund sigtede projektet ”Borgerne og
lovene” især mod at afdække borgernes lovmoral. Hoved-
spørgsmålet var altså: ”Hvordan står det egentlig til med
danskernes moral i forhold til lovene?”

Dette spørgsmål blev søgt besvaret gennem en undersø-
gelse, hvor 3000 repræsentativt udvalgte danskere i 1997
blev interviewet om deres forhold til lovene. Med ”love-
ne” tænkte forskerne i øvrigt bredt, dvs. på lovene i gene-
rel betydning - og ikke kun straffe- og særlovgivningen.
Interviewene blev gennemført for Rockwool Fondens
Forskningsenhed af Gallup, idet det var Enheden i samar-
bejde med professor Jørgen Goul Andersen, der formule-
rede spørgsmålene og analyserede resultaterne. Som en
opfølgning på undersøgelsen gennemførtes en ny inter-
viewing tre år senere - igen med Gallup som dataleveran-
dør.

Undersøgelsen i 1997: Moralen i forfald
Mere overordnet viste interviewene i 1997, at det ikke er
rigtigt, at vi efterhånden accepterer ”blød kriminalitet”.
Det viser alle svarene på spørgsmål om at overtræde
straffe- og særlovene. Da der netop kun blev spurgt til
den mildere form for kriminalitet, kan man roligt gå ud
fra, at danskerne er helt afvisende over for hård kriminali-
tet. Heller ikke bedrageri mod det offentlige accepteres - i
hvert fald i princippet. Værst er socialt misbrug, hvor 83
procent tog afstand fra at modtage ydelser fra det offent-
lige, man ikke er berettiget til. Ovenstående resultat ved-
rørende socialt bedrageri blev dog væsentligt mere nuan-
ceret, i det øjeblik forskerne gjorde spørgsmålene mere
konkrete. Jo mere konkrete spørgsmålene blev, desto
større forståelse havde borgerne således for eventuelle
overskridelser af lovene. Ved nogle overskridelser nær-
mede man sig næsten en accept blandt de interviewede.

Ved at inddrage resultaterne fra den såkaldte værdiunder-
søgelse kunne forskerne også sammenligne udviklingen
over perioden fra 1981 til 1997. Resultaterne viste, at der
set over dette lange perspektiv var klare tendenser til, at
der var sket en rimelig stærk svækkelse af lovmoralen. Til
denne iagttagelse kommer så yderligere det forhold, at
undersøgelsen viste, at det næsten udelukkende var de
unge og de yngre, der var bærere af en dårligere moral.
Med et andet udtryk taler forskerne også om en klar gene-
rationseffekt: At nye årgange starter med en lavere lov-
moral, som i ikke ringe grad fastholdes over livsforløbet.

Alt andet lige var udviklingen altså gået mod en lavere
lovmoral. Tallene udelukker dog ikke, at for eksempel en
længere varende offentlig debat og holdningspåvirkning
fra politisk side kan give en effekt på alle aldersgrupper-
ne, eller eventuelt på de yngre generationer alene. Man
har eksempelvis tidligere kunnet iagttage, hvordan kam-
pagner mod spritkørsel har ført til en klar holdningsæn-
dring - der i øvrigt er slået stærkest igennem blandt de
yngste generationer. Det kunne derfor være spændende at
gennemføre en ny undersøgelse nogle år efter den første.

Den anden runde i 2000: Bedring af moralen
Denne anden runde af undersøgelsen blev gennemført i
sommeren 2000, og dens resultater er detaljeret omtalt i
Kan land med lov bygges?, hvorved læserne kan få et
samlet overblik over hele dette store projekt om vores
forhold til lovene.

I al korthed kan det her nævnes, at resultaterne fra projek-
tets anden runde viser, at lovmoralen på alle områder er
blevet strengere. Også når det gælder den ”private moral”
med hensyn til at lyve og beholde fundne penge, er der
sket en markant ændring, selvom ændringerne her ikke er
så store, at de kan opveje det moralske forfald, der var
sket fra 1981 til 1997.
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Specielt hvad angår socialt misbrug i form af dagpenge-
misbrug, viser den nye undersøgelse en markant ændring.
Det er således blevet klart mere uacceptabelt at modtage
dagpenge, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmar-
kedet. Om det er situationen som sådan - den højere be-
skæftigelse - eller det er de stramninger af reglerne, der
har fundet sted op gennem 1990’erne, kan undersøgelsen
ikke afgøre, men billedet af mere lovlydige danskere
tegner sig ret entydigt.

Bogens øvrige indhold
Fra bogens gennemgang af den bredere baggrund for,
hvorfor vi har love, og hvad der påvirker vores forhold til
love, kan nævnes kapitler om udviklingen i europæisk lov
og ret i bred forstand, i dansk lov og ret siden middel-
alderen samt udviklingen i kriminaliteten i nyere tid.

Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen

Det følgende eksempel er taget fra bogens gennemgang af
udviklingen i dansk retshistorie:

I 1930 vedtog Rigsdagen at afskaffe dødsstraffen i til-
knytning til udformningen af en ny straffelov, der skulle
træde i kraft den første januar 1933. Den nye straffelov
repræsenterede så stærk en ændring af samfundets lov-
grundlag, at det nødvendigvis måtte påkalde sig en stærk

interesse i datidens aviser. Fyns Tidende, der var organ
for partiet Venstre, dækkede Folketingets forhandlinger
på forsiden den 10. januar 1930, jf. illustrationen ovenfor.

Det fremgik, at ”Det store Stridsspørgsmaal var Stillingen
over for Dødsstraffens Ophævelse eller Bevarelse”. Et
mindretal i Folketingets udvalg til behandling af den nye
straffelov bestående af MF’ere fra de konservative og fra
Venstre havde insisteret på at bevare dødsstraffen. Andre
MF’ere fra de borgerlige partier var dog for dødsstraffens
afskaffelse. Dagen efter kunne avisen meddele, at Folke-
tinget den 10. januar 1930 havde afsluttet andenbehand-
lingen af forslaget om dødsstraffens afskaffelse ved stem-
meafgivning med navneopråb. 90 stemte for afskaffelse,
45 mod.

Den 8. februar 1930 skrev Ekstra Bladet om ”Foreningen
til Skarpretterens Bevarelse”, det vil sige Landssammen-
slutningen for Dødsstraffens Bevarelse. Denne forening
arbejdede nu for en folkeafstemning om spørgsmålet. Til
dette skrev avisen: ”Den lille sørgmuntre Forening, der
bl.a. ogsaa argumenterer med, at ”Dødsstraffen er mere
human end Indespærring”, burde vise sig saa human
baade over for sig selv og os andre, at den hurtigst mulig
skred til at foretage sin egen Aflivning”.

Foto: Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen
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The Shadow Economy in Denmark 1994. Measurement and
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Körmendi and Søren Pedersen. (Statistics Denmark. 1995).

Actual and Potential Recipients of Welfare Benefits with a
Focus on Housing Benefits, 1987-1992, by Hans Hansen and
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Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale per-
spektiver
Af David Coleman og Eskil Wadensjö med bidrag af Bent
Jensen og Søren Pedersen. (Spektrum. København. 1999).

Kan det betale sig at arbejde? Danskernes arbejdsudbud i
90’ernes velfærdsstat
Af Bent Jensen. (Spektrum. København. 1999).

Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Indvandrernes
møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet
Redigeret af Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen
med bidrag af Olaf Ingerslev, Claus Larsen, Hans Jørgen Niel-
sen, Niels-Kenneth Nielsen, Søren Pedersen, Marie Louise
Schultz-Nielsen og Eskil Wadensjö. (Aarhus Universitetsfor-
slag. 2000).

Mislykket integration? Indvandrernes møde med arbejds-
markedet og velfærdssamfundet
Af Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen med
kommentarer og vurderinger af Marianne Jelved. (Spektrum.
København. 2000).

De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne
Af Bent Jensen. (Spektrum. København. 2000).

Borgerne og lovene II. Danskernes forhold til landets love
Af Sanne Lund Clement. (Aalborg Universitet. 2001).
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