
Midlerne til underhold af flygtninge uden 
arbejde prioriteres anderledes i Danmark 
end i andre europæiske lande. Den sociale 
sikring er lav i Danmark ved ankomsten, 
men høj efter 7 års ophold og specielt høj 
for familier. Holland yder høj social sik-
ring, mens Italien ligger lavt; Tyskland, 
England og Sverige ligger midt i. Men in-
gen af disse lande har som Danmark en 
stærk anciennitetsprofil i deres generelle 
ydelser. Tyskland har dog et lille ancien-
nitetstrin efter 3 år, men kun for særlige 
grupper af flygtninge. Det viser nye bereg-
ninger fra Rockwool Fondens Forsknings-
enhed, som nu offentliggøres på Gylden-
dal i Indvandringen til Europa. Velfærds-
stat og integration.

Heri spørges bl.a.: ”Hvordan er en per-
son, som bryder op og bevæger sig mod 
Europa, sikret socialt i det tilfælde, hvor 
det ikke lykkes vedkommende at blive in-
tegreret på arbejdsmarkedet i modtager-
landet?”
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”Social sikring for flygt-

ninge til Danmark:  

lav for nyankomne,  

høj efter 7 års ophold  

og høj for familier”

Som det fremgår af figur 1, er forbrugs-
mulighederne for en enlig flygtning uden 
arbejde lave i Danmark de første 7 år i 
sammenligning med andre europæiske 
lande. Men herefter er den sociale sikring 
høj og overgås kun af Holland.

Situationen for flygtningefamilier i 
Danmark er generelt bedre end for enlige. 
For familier med to voksne og ét 
barn er forbrugsmulighederne 
efter 7 års ophold højest i Dan-
mark, mens de nyankomne har 
noget mindre til forbrug – men 
modsat de enlige dog mere end 
i Sverige og Italien, jf. tabel 1. 

I undersøgelsen er landenes 
relevante kontantydelser efter 
skat, bidrag til obligatoriske so-
ciale ordninger og boligudgifter 
blevet korrigeret for forskelle i købekraft 
og valutakurser, og opgjort i US Dollar pr. 
år.  

National og global social sikring
Undersøgelsen vurderer ledige flygtninge 
og indvandreres situation, både i forhold 
til levevilkårene i deres hjemland (den 
globale sociale sikring) og i forhold til 
levevilkårene i modtagerlandet (den na-
tionale eller interne sociale sikring). I 
artiklen på side 3 er undersøgelsens re-
sultater om den interne sociale sikring for 
flygtninge i Europa refereret, og i artiklen 
på side 5 er den globale vinkel behandlet 
med udgangspunkt i Tyrkiet. 

Tabel 1 

Familiebudget: Penge til forbrug pr. år, når huslejen er betalt; to voksne,  
ét barn (købekraftskorrigeret US $). 2003 

DK (> 7 år) Holland england Tyskland DK (< 7 år) Sverige Italien

16.790  13.111 12.295 10.522 9.774 8.365 7.068  
    
Anm. DK (> 7 år): Danmark efter 7 års ophold; DK (< 7 år): Danmark under de første 7 års ophold. 
Alle beløb er netto efter betaling af skat, obligatoriske sociale bidrag og husleje. Børnepenge inklusive. 
Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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den sociale sikring være for en tyrkisk indvandrer, som søger beskæftigelse i 
et EU-land, forudsat at vedkommende er berettiget til landets sociale ydelser? 
Vi sætter minimumsydelserne til ledige i forskellige EU-lande i forhold til ka-
rakteristiske tyrkiske indkomster og familiesituationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 5

Hvor mange ikke-vestlige indvandrere kan være med på det  
organiserede arbejdsmarked?
For første gang karakteriseres indtjeningspotentialet på det danske arbejds-
marked – faktisk og forventet løn – for hele gruppen af ikke-vestlige indvan-
drere. Kun knap halvdelen tjener eller vurderer selv at kunne tjene en løn på 
eller over de laveste lønninger på det organiserede arbejdsmarked  . . . . . . . . . . side 9

Jo mere velfærdsstat, jo mindre arbejdsmarkedsintegration?
Det er i hvert fald sådan, det umiddelbart ser ud. Både den skandinaviske og 
den kontinentale velfærdsstat nord for Alperne har en svag arbejdsmarkeds-
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Indvandringen til Europa. 

Velfærdsstat og integration.

Af Bent Jensen med introduktion af 

Torben Tranæs.

Gyldendal �005 (udkom den 30. 

november). 

ISBN 87-0�-0�999-5 

Pris: 179 kr.
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Globale vandringer
Typer af velfærdsstater

Landenes indvandringshistorie
Integrationen på arbejdsmarkedet
Indvandrernes sociale rettigheder

Bidrager indvandringen til at  
lette ældreforsørgerbyrden?

Indvandrernes stilling i Danmark – og her især integrationen på ar-
bejdsmarkedet – er slået stærkt igennem i den politiske debat. Med 
udsigt til en faldende arbejdsstyrke og en voksende indvandrerbefolk-
ning vil temaet blive endnu mere centralt i fremtiden.

Vi kan imidlertid næppe behandle integrationsspørgsmålet uden en 
international perspektivering: Hvor stor en indvandring har andre 
europæiske lande modtaget? Er det de samme strømme, der gør sig 
gældende, og har nogle nationer større succes med at integrere på  
arbejdsmarkedet end andre? Påvirker velfærdsstatens udformning 
indvandringen og integrationen?

Bogen bygger i stort omfang på den indvandrerforskning, der har 
fundet sted i Rockwool Fondens Forskningsenhed. I 2004 publicerede 
Enheden sammen med førende tyske forskere en sammenlignende 
undersøgelse af ikke-vestlige indvandreres levevilkår og integration i 
Danmark og Tyskland. Resultaterne fra denne undersøgelse indgår i 
bogen, suppleret med data fra en lang række internationale og natio-
nale kilder. 

Målet er at give en samlet og let tilgængelig fremstilling af indvan-
dringens forløb til Europa og af integrationen på arbejdsmarkedet.

Torben Tranæs, født 1959, cand.polit., ph.d. Torben Tranæs er forsk-
ningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og han har publiceret 
om en lang række samfundsøkonomiske emner. På det seneste har 
han sammen med professor Klaus F. Zimmermann redigeret standard-
værket Migrants, Work, and the Welfare State. Tranæs forsker i tema-

marked« samt »kriminalitet og arbejdsmarked«.

Bent Jensen, født 1953, cand.mag. i dansk og geografi. Har undervist 
på gymnasier og HF-kurser og arbejdet som kommunikationsrådgiver. 
Nu formidlingschef i forskningsenheden. Forfatteren har tidligere ud-
sendt bøger med en let tilgængelig fremstilling af Enhedens projekter, 
eksempelvis Hvordan har indvandrerne det? og Vil der være hænder 
nok? Danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat.

B
ent Jensen   Indvandringen til Europa

9 788702 029994

ISBN 87-02-02999-5

Indvandring til Europa3.indd   1 16-11-2005   17:23:26

Velfærdsstat
og integration

erne »indvandring og integration«, »sort arbejde«, »skat og arbejds-

EU-Kommissionen vurderede for nylig, at den tyrkiske økonomi stort set er 
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Flygtninge på kontanthjælp i Europa

Danmark, Sverige og Holland tilbyder 
flygtninge uden arbejde et forbrug, der 
svarer til ca. en tredjedel af, hvad en in-
dustriarbejder har i de pågældende lande. 
Internationalt er det et højt niveau for 
”intern” social sikring (lediges forbrug i 
forhold til beskæftigedes i samme land). I 
England, Tyskland og Italien er den inter-
ne sociale sikring lavere; her er forbrugs-
mulighederne for den ledige flygtning un-
der en fjerdedel af industriarbejderes, og i 
f.eks. Canada kun knap 10 % heraf.

I Danmark opnår en flygtning dog 
først det høje niveau efter 7 års ophold 
i landet. Indtil da garanterer den sociale 
sikring kun et forbrug på 15 % af indu-
striarbejderes forbrug.  

For familier er den sociale sikring i 
Danmark generelt bedre end for enlige. 
Her er den sociale sikring kun lidt dår-
ligere for familiesammenførte flygtninge 
ved ankomsten, end den er i andre euro-
pæiske lande, men til gengæld er den klart 
den bedste efter syv års ophold.

Den interne sociale sikring er særlig 
vigtig for asylansøgere og flygtninge, idet 
de typisk begynder deres ophold uden til-
knytning til arbejdsmarkedet. Men også 
efterfølgende er den sociale sikring vigtig 
i tilfælde af, at de kun mangelfuldt bli-
ver integreret på arbejdsmarkedet, hvilket 
er situationen i navnlig de nordeuropæi-
ske lande. I tabel 1, side 4, er gennemført 
en sammenligning af den interne sociale 
sikring i seks udvalgte europæiske lande 
– og med henblik på perspektivering – i 
Canada. 

Tabellen viser det relative niveau i 
købekraft mellem en ledig flygtning i et 
givet land og en fuldtidsbeskæftiget ar- 
bejder i industrien i samme land, hvor-
ved dette relative niveau kan sammenlig-
nes mellem landene.1 Tabellen fortæller 
altså ikke noget om de absolutte forskelle 
i ydelsesniveau mellem landene. 

Vi følger et forløb, der går fra asylan-
søger til familiesammenført med ægtefæl-
len og ét barn. Alle indkomster er bereg-

net netto efter skat, sociale bidrag og hus-
leje, og det forudsættes, at personen er til 
rådighed for arbejdsmarkedet.

Asylansøgere
For asylansøgere fremgår det, at der er for-
holdsvis små forskelle mellem landene. 
Kun Italien skiller sig meget ud – Holland 
og Canada noget. I Italien gives der ingen 
kontantydelse til asylansøgere, der alene 
tilbydes ophold i et cen-
ter, hvor der også er fri 
kost. Ellers er rytmen, 
at Holland befinder sig i 
den nedre ende og Sve-
rige i den øvre ende af 
et bånd, der svinger mel-
lem 11 og �1 % af indu-
striarbejderes forbrugs-
muligheder. Danmark 
befinder sig nogenlunde 
midt i intervallet: Place-
ringen i forhold til det omgivende sam-
fund med hensyn til forbrugsmuligheder 
er altså hverken meget bedre eller værre 
for asylansøgere i Danmark end i de øv-
rige europæiske lande. 

Derimod befinder Canada sig under det 
europæiske niveau, hvad intern social sik-
ring angår. I modsætning til de europæi-
ske lande, hvor det kun i Holland er mu-
ligt for asylansøgeren at arbejde i et kort 

1 Denne gennemsnitlige arbejder inden for fremstillingsvirksomhed  – Average Production Worker (APW) 
– er en statistisk konstruktion, der bl.a. benyttes af OECD som reference ved internationale sammen-
ligninger. Både faglærte og ufaglærte samt mænd og kvinder indgår i beregningen. Konstruktionen er 
nærmere dokumenteret i OECD’s årlige publikation Taxing Wages.

“Den sociale sikring er  

særlig vigtig for asylansøgere 

og flygtninge, idet de typisk  

begynder deres ophold uden til-

knytning til arbejdsmarkedet”
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tidsrum, er der dog i Canada adgang for asyl-
ansøgeren til at få en midlertidig arbejds- 
tilladelse.
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Flygtninge

Ved anerkendelsen som flygtning opnår 
indvandreren som hovedregel fulde ret-
tigheder i forhold til de udvalgte landes 
sociale sikring. Undtagelsen er Danmark. 
Her følger flygtningen i de første syv år 
af sit ophold satserne for introduktions-
ydelsen. Efter syv års ophold bliver flygt-

ningen berettiget til kontant-
hjælp i tilfælde af ledighed. 
Det er derfor, at der optræder 
to tal i tabellen for Danmark.  
    Tager vi udgangspunkt i 
situationen med introduk-
tionsydelse, ser vi, at den 
danske ydelse relativt til 
den nationale industriarbej-
der er den laveste blandt de 
europæiske lande. Holland 
ligger højest, og derefter 

kommer Sverige med et spring nedad til 
de følgende lande på 10 procentpoint.  
     For flygtninge med fulde rettigheder 
yder Danmark, Sverige og Holland den 
bedste sociale sikring. Italien, Tyskland 
og England yder kun omkring to tredje-
dele af sikringen i disse lande. 

Familier
Ved en sammenligning af situationen for 
familier gengiver vi for Danmarks ved-
kommende igen to tal. Det første er ba-
seret på, at begge ægtefæller modtager 
introduktionsydelse. Det sidste bygger på, 
at begge ægtefæller har opholdt sig mere 
end syv år i landet og har erhvervet sig 
fulde sociale rettigheder.

Sammenligner vi først med den situa-
tion, hvor begge voksne er på introduk-
tionsydelse, fremgår det, at niveauet i 
Danmark ligger under niveauet i de andre 
europæiske lande med undtagelse af Ita-
lien. Afstanden mellem niveauet for den 
danske ydelse og niveauerne i Sverige, 
Tyskland og England er dog ikke udtalt, 
og Danmark ligger klart over niveauet i 
Canada.

Bygger vi derimod på den situation, 
hvor begge voksne har opnået adgang til 
kontanthjælp, ser vi også, at ydelsesni-
veauet nu er højest i Danmark. 

Fra det danske niveau er der et godt 
stykke ned til det hollandske, der på sin 
side ligger svagt over niveauet i Sverige, 
Tyskland og England. Fra disse lande og 
ned til Italien er der igen et spring. Og 
Europa ligger fortsat over hele linjen langt 
over Canada. Bemærk at alle sammenlig-
ninger er i relation til en enlig industriar-
bejder, dvs. til én indkomst.

Sammenfatning
Der er ikke så store forskelle i de relative 
forbrugsmuligheder, som asylansøgere, 
flygtninge og familiesammenførte med 
flygtninge er berettiget til i velfærdsstater-
ne nord for Alperne anno �003. Det store 
skel går mellem velfærdsstaterne nord 
for Alperne og Italien som repræsentant 
for velfærdsstaterne syd for Alperne. Og 
så går det – meget tydeligt – mellem de 
nord- og vesteuropæiske velfærdsstater på 
den ene side og Canada, som vi her har 
brugt som repræsentant for en delvis libe-
ral velfærdsmodel, på den anden side.

Danmark skiller sig ud ved lave relati-
ve ydelser for nytilkomne og høje relative 
ydelser for familier. 

Af Torben TrAnæs og benT Jensen 

          asylansøger      Flygtning           Familiesammenført              

Danmark  16           15/32 1             52/89 2

Sverige  21               32  62
Tyskland  19               23  57
england  16               22  59
Holland  11               37  64
Italien    -                22  43
Canada    9                 9  27                          

Tabel 1 

Forbrugsmulighederne efter huslejeudgift for asylansøgere, flygtninge og fami-
liesammenførte med flygtninge på offentlig forsørgelse i forhold til en fuldtidsbe-
skæftiget industriarbejder. Procent, 2003

Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af bl.a. Hans Hansen (�005) 
og OECD (�004).
Note: 1 Første tal betegner de sociale rettigheder for personer med mindre end 7 års ophold i Danmark, 
andet tal for personer med mere end 7 års ophold. � Første tal betegner de sociale rettigheder, hvor 
begge voksne er på introduktionsydelse (efter satserne i �003), andet tal betegner de sociale rettig-
heder, hvor begge har opnået ret til fuld kontanthjælp. Anm. Alle indkomster er beregnet efter skat, 
sociale bidrag og udgifter til husleje, �003. Situationen ”familiesammenført” henviser til en familie 
bestående af to voksne og ét barn. Ydelser til barnet er indregnet.

Litteratur
Hansen, Hans. �005. Fra asylansøger over 
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først efter 7 års ophold”
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”Det fremføres ofte som et argu-

ment mod tyrkisk medlemskab af 

EU, at et så stort og fattigt land 

er en for stor mundfuld for EU’s 

velfærdsordninger”

Tyrkiet og EU’s velfærdsydelser

Det fremføres ofte som et argument mod 
tyrkisk medlemskab af EU, at et så stort 
og fattigt land er en for stor mundfuld for 
EU’s velfærdsordninger. Med medlemskab 
lettes adgangen til de rige nord- og vest-
europæiske lande, og bekymringen er, at 
de høje velfærdsydelser i disse lande vil 
betyde, at mange tyrkere vil benytte sig 
af den lettere adgang, uanset om de har 
udsigt til at finde varig beskæftigelse el-
ler ej.

Inden man behandler spørgsmålet om, 
hvorvidt høje velfærdsydelser i sig selv 
vil tiltrække flere tyrkiske indvandrere til 
EU-landene i tilfælde af tyrkisk medlem-
skab, er det værd at stoppe op og spørge, 
hvor høje EU’s velfærdsydelser egentlig er 
i forhold til levevilkårene i Tyrkiet.

Det spørgsmål kan vi kaste lys over 
med udgangspunkt i en netop udkommet 
bog fra Rockwool Fondens Forskningsen-
hed om indvandring og integration i Euro-
pa (se side 13). Det andet spørgsmål om, 
hvad der bestemmer tilstrømningen til et 
land og herunder betydningen af eventu-
elle høje sociale ydelser, er en meget kom-
pleks problemstilling, som vi ikke tager 
op her.  

Vi nøjes med at sætte de enkelte euro-
pæiske landes minimumsydelser til ledige 
– dvs. kontanthjælpsydelser – i forhold til 
forskellige tyrkiske indkomstmål, der af-
spejler karakteristiske forskelle i beskæf-
tigelse og bosættelse i Tyrkiet. Herved kan 
vi vurdere, hvorledes en tyrkisk indvan-
drer, som er berettiget til nævnte ydelser, 
er sikret socialt i tilfælde af, at det går galt 
og vedkommende ikke opnår beskæftigel-
se i det land, han eller hun bosætter sig i. 
Med andre ord: Hvad er vedkommendes 
(private) forbrugsmuligheder som ledig i 
Europa sammenlignet med i Tyrkiet i en 
situation med beskæftigelse?

Tyrkiet er et land, som rummer sto-
re forskelle internt: Mellem den moder-
ne industrisektor og andre mere traditio-
nelle sektorer og mellem by og land. Det 
er umuligt at få alle nuancerne med i en 
kort artikel, men for alligevel at give et 
indtryk af, hvor forskellig situationen ser 
ud fra forskellige hjørner af det tyrkiske 
samfund, har vi valgt følgende sammen-

ligningspunkter: Først er udgangspunk-
tet personer, som arbejder i den moderne 
del af Tyrkiet – inden for enten industrien 
eller byerhvervene mere bredt – eller på 
landet. Dernæst er udgangspunktet fami-
lier, og her vil vi også betragte de europæ-
iske velfærdsordninger både fra de tyrki-
ske byer og fra landområderne, idet 35 % 
af den tyrkiske befolkning bor på landet.   

Det er umuligt at forudskikke, hvilken 
adgang tyrkiske borgere vil få til de so-
ciale ordninger i EU-landene i tilfælde af 
medlemskab. Det er i 
sidste ende en politisk 
afgørelse, som kan æn-
dres over tid og varie-
re mellem EU-landene, 
hvilket den seneste EU-
udvidelse vidner om.

Men for at kunne 
gennemføre de rele-
vante sammenligninger 
betragter vi nedenfor 
tyrkiske statsborgere, 
som, når de opholder sig lovligt i et andet 
EU-land og er uden arbejde, forudsættes 
berettiget til laveste arbejdsløshedskom-
pensation i det pågældende land.

Vi har ved beregningerne omregnet og 
købekraftskorrigeret alle nationale valu-
taer til US Dollar, og alle indkomster er 
fratrukket udgifter til skat, sociale bidrag og 
husleje. Resultaterne i de følgende tabel-
ler er altså de relative forskelle i de for-
skellige gruppers købekraft efter huslejen 
er betalt. Til disse nettobeløb er der ikke 
tillagt en værdi for offentlig service. Der 

Foto: POLFOTO
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er således ikke taget højde for, at den of-
fentlige service varierer mellem de eu-
ropæiske lande og Canada på den ene side 
og mellem disse lande og Tyrkiet på den 
anden.

Beskæftigelsesindvandring 
Som mål for den moderne industrialisere-
de sektor i Tyrkiet sammenligner vi i tabel 
1 først de europæiske sociale ydelser med 
indkomsten for en gennemsnitlig arbejder 
i den tyrkiske industri – kaldet den tyrki-
ske APW (Average Production Worker). 

Den tyrkiske APW-løn før skat er på 
ca. 70 % af gennemsnittet for EU og på ni-
veau med fx den græske, men højere end 

både den polske og den 
portugisiske! 5 % høje-
re end den polske og 
�� % højere end den 
portugisiske APW-løn 
(se figur 1). Dette af-
spejler tilstedeværelsen 
af en forholdsvis mo-
derne industri i Tyrki-
et. Men det er en min-
dre del af det tyrkiske 

samfund, som er ”moderne”, end fx af det 
polske, hvilket viser sig ved, at Polen i 
gennemsnit er væsentligt rigere end Tyr-
kiet: BNP pr. hoved er faktisk 40 % lavere 
i Tyrkiet end i Polen, jf. figur 1. 

Som nævnt er der anden beskæftigelse 
i Tyrkiet end i industrien. Derfor gennem-
fører vi også sammenligningerne med en 
tyrkisk �/3-APW-løn, som vi bruger til at 
afspejle typiske arbejdsindkomster i hele 
den udviklede del af det tyrkiske samfund 
– og altså ikke kun i industrien. Gennem-

Tabel 1 

Forbrugsmuligheder efter husleje for ledige på kontanthjælp i europæiske lande samt 
Canada. I pct. af forbrugsmulighederne for beskæftigede i Tyrkiet. 2003

ledig             Forbrugsm. i ft.:          beskæftiget i:
                industrien              byerhverv           landområder  
                  i  Tyrkiet                i Tyrkiet               i  Tyrkiet      
bosat i:                   (aPW)              (2/3-aPW)                              
Danmark1 (Startniveau)     30    44  65
Danmark 2 (efter 7 års  ophold) 63    93               138
Sverige          45    66  98
Tyskland          42    62  92
england          49    72               106
Holland         82  120               179
Italien         39    56                 84
Canada         22    32                 47                 

snitsindkomsten i byerne ligger fx tæt på 
�/3-APW’en og altså væsentligt under 
APW’en, hvilket er udtryk for, at andre 
sektorer i byerne – fx handel og service 
eller bygge og anlæg – har en lavere pro-
duktivitet end fremstillingsvirksomhed. 
Vi skal samtidig huske på, at APW’erens 
indkomst bygger på gennemsnittet af de 
fuldtidsbeskæftigede i industrien, og at 
arbejdsstyrken i byerne generelt også ind-
befatter løsarbejdere og deltidsansatte.

Endelig så sammenligner vi også med 
forbruget for en arbejder på landet i Tyr-
kiet.  

For Danmarks vedkommende ser vi, 
når vi tager udgangspunkt i introduktions-
ydelsen, at den ledige når op på �5 % af 
købekraften hos en tyrkisk arbejder på 
landet, 44 % af den tyrkiske byarbejders 
købekraft og 30 % af den købekraft, en 
tyrkisk arbejder beskæftiget i fremstil-
lingsvirksomhed havde i �003. 

Anvender vi derimod kontanthjælps-
satsen, ser vi nu, at den ledige når op på 
hele 138 % af købekraften hos den be-
skæftigede på landet, 93 % af byarbejde-
rens købekraft og �3 % af den købekraft, 
arbejderen ansat i fremstillingsvirksom-
hed havde. 

For en tyrkisk arbejder i fremstillings-

Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af Hans Hansen (�005). OECD 
(�004) og State Institute of Statistics, Republic of Turkey (�005).
Noter: 1 Efter satserne vedr. introduktionsydelse �003 � Berettiget til kontanthjælp.
Anm. Alle indkomster er beregnet efter skat, sociale bidrag og udgifter til husleje, �003. 

”For en arbejder i en tyrkisk 

fremstillingsvirksomhed [.] 

vil der i alle lande være tale 

om en følelig økonomisk 

tilbagegang ved en situation på 

kontanthjælp”

Forklaring: De (korte) lyse bjælker er det tyrkiske 

BNP pr. hoved i procent af det pågældende lands 

BNP pr. hoved, mens bjælkernes samlede længde 

angiver den tyrkiske brutto APW-løn i procent af 

det pågældende lands APW-løn.

Kilde: Se tabel 3, side 8.

FIgUr 1 

Produtivitet og velstand i Tyrkiet – Den tyrkiske 
brutto aPW-løn og bNP pr. hoved i forhold til aPW-
løn og bNP pr. hoved i udvalgte eU-lande , 2003
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virksomhed – der som nævnt har en re-
lativ høj årsindkomst – vil der i alle lan-
dene være tale om en følelig økonomisk 
tilbagegang ved en situation på kontant-
hjælp. Særlig beskeden er den sociale 
ydelse i Canada. 

For beskæftigede i byerhverv generelt 
er niveauet i Danmark og Holland højt, 
mens kompensationen i de øvrige lande 
ikke overstiger, hvad mange almindelige 
arbejdere, som jo typisk er forsikret mod 
ledighed, har i de respektive lande. 

Endelig så er kompensationen for be-
skæftigede på landet generelt meget høj 
– på nær for nyankomne i Danmark (og 
Canada generelt). Man kan diskutere, 
hvor relevant denne sammenligning er 
efter 7 års ophold. Her er det måske sna-
rere danske indkomster, end det er tyr-
kiske, som er det relevante sammenlig-
ningsgrundlag (se artiklen side 3).  

Familiesammenførte
For at kunne sammenligne de europæi-
ske sociale ydelser med indkomsterne for 
tyrkiske familier har vi i tabel � anvendt 
indkomstoplysninger fra State Institute 
of Statistics, Republic of Turkey for hus-
stande på landet og i byerne.

Vi ser på forbrugsmulighederne for en 
familie bestående af to voksne og ét barn, 
hvor begge voksne er ledige på laveste 
ydelse (ikke-forsikret) i en række vest-
lige lande, og sammenligner både med 
forbrugsmulighederne for en typisk tyr-
kisk familie i byerne og på landet. Tal-
lene i tabel � angiver altså forbruget i det 
nye land i forhold til forbruget hjemme 
for en tyrkisk familie med gennemsnitlig 
indkomst i det tilfælde, hvor det mislyk-
kes for begge voksne at få arbejde i  mod-
tagerlandet.

For en familie, som kommer fra byen, 
vil der kun være tale om en fremgang i 
forbrugsmuligheder, hvis familien er be-
rettiget til kontanthjælp i Danmark. I 
Holland kan familien forvente uændrede 
forbrugsmuligheder, og i de øvrige lande 
vil der være tale om en større eller min-
dre tilbagegang. I Italien vil familien fx 
kunne oppebære et forbrug på 54 % af 
det tidligere forbrug i Tyrkiet. I Canada  
vil forbrugsmuligheden kun udgøre 44 % 
af det, familien havde hjemme i den tyr-
kiske by.

Ved sammenligningen med situatio-

Tabel 2 

Forbrugsmuligheder efter huslejeudgift for en familie på kontanthjælp i europæiske 
lande samt Canada. I pct. af forbrugsmulighederne for en typisk familie i by og på land 

i Tyrkiet. 2003

Familie, ledig     Forbrugsmuligheder i ft.: Familier i byerne  Familier på landet  
bosat i:         i Tyrkiet        i Tyrkiet                       

Danmark1 (Startniveau)           74           105
Danmark2 (efter 7 års ophold)         128           180
Sverige             64             90
Tyskland             80           113
england             93           132
Holland           100           141
Italien             54             76
Canada             44             63                     

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hans Hansen (�005), OECD (�004) og State Institute of Sta-
tistics, Republic of Turkey (�005).
Noter:
1 Baseret på, at begge ægtefæller er på introduktionsydelse efter regelændringerne i �00�.
� Baseret på, at begge ægtefæller har opnået ret til kontanthjælp.  
Anm. Alle indkomster er beregnet efter skat, sociale bidrag og udgifter til husleje, og med tillæg for 
børnepenge, �003. Tallene for familier i byerne er baseret på den gennemsnitlige nettoindkomst for 
husstande i tyrkiske byer, og tallene for familier på landet tilsvarende baseret på den gennemsnitlige 
nettoindkomst for husstande i tyrkiske landområder. Den gennemsnitlige familiestørrelse i Tyrkiet er 
i byerne 3,9 og på landet 4,5 mod de 3 (to voksne og ét barn), som er størrelsen på den sammenlig-
nede indvandrerfamilie i de vestlige modtagerlande. Se bilagssektionen for yderligere beregningsfor-
udsætninger.

nen på landet træder det frem, at der nu 
for flere nationers vedkommende vil være 
tale om en fremgang i forbrugsmulighe-
der, hvis den tyrkiske familie kom på kon-
tanthjælp dér. Dette hænger igen sammen 
med, at indkomsterne i Tyrkiet er mærk-
bart lavere på landet 
end i byerne. Alt andet 
lige vil en tyrkisk fami-
lie på landet ikke have 
nogen økonomisk risi-
ko ved en indvandring 
til Nord- og Vesteuropa, 
selv om det ikke skul-
le lykkes den at få varig 
fodfæste på arbejdsmar-
kedet. Tværtimod så 
ville selv en situation 
uden arbejde betyde 
en mærkbar fremgang 
i forbruget i de fleste af landene.  

I Danmark er situationen naturligvis 
relativt mindre gunstig, i de år parret evt. 
kun ville være berettiget til introduktions-
ydelse. Det skal også nævnes, at der i �004 
blev gennemført ”lofter” for de samlede 
ydelser til kontanthjælpsmodtagere efter 
� måneder på kontanthjælp. Disse lofter 
har især betydning for familier, hvor beg-
ge voksne er på kontanthjælp. Efter �004 
er situationen derfor mindre gunstig for 
de familiesammenførte i Danmark. For-
skellene mellem Canada og Europa står 
stadig klart markerede. Den sociale sik-

”...en tyrkisk familie på landet 

[vil] ikke have nogen økonomisk 

risiko ved en indvandring til 

Nord- og Vesteuropa [.] Selv en 

situation uden arbejde [vil] be-

tyde en mærkbar fremgang i for-

bruget i de fleste af landene”
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Bemærkning til beregningerne i tabel 1, side 6: I tabel 1 er forbrugsmuligheder for ledige 
på kontanthjælp i forskellige europæiske lande samt Canada sat i forhold til forbrugsmulig-
hederne for beskæftigede i Tyrkiet. Ca. 40 % af de beskæftigede på landet i Tyrkiet er uløn-
nede familiemedlemmer, og de ulønnede beskæftigede familiemedlemmer er ikke medtaget 
i tabellens tredje søjle, hvilket tenderer mod, at vi overvurderer forbruget i Tyrkiet. Til gen-
gæld er der heller ikke korrigeret for naturalieøkonomien på landet, hvilket isoleret set bety-
der, at vi undervurderer forbruget på landet. Samlet set er tallene i tredje søjle dog forsigtige 
skøn – dvs. lav forbrugskompensation for personen i et EU-land – som er baseret på en vis 
overvurdering af forbrugsmulighederne for tyrkiske arbejdere på landet. 

Tabel 3 

Den tyrkiske APW-løn (average Production Worker), brutto og bNP pr. hoved i forhold til de tilsvarende indkomst-
mål i en række lande, procent, 2003

Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra OECD.

                                            Tyrkiet i procent af nævnte lands 
                           aPW-løn:                  bNP pr. hoved:                                

Danmark       41   23
Sverige       61   24
Tyskland       43   26
england        49   23
Holland           45   23
Italien       57    26
Polen      105   60
Spanien        71   28
grækenland      99   34
Portugal      126   37
Canada       46   23                                       

ring er generelt bedre i de nord- og vest-
europæiske lande, end den er i Sydeuropa 
og Canada.

Overblik
For nylig har EU-Kommissionen karakte-
riseret den tyrkiske økonomi som væren-
de i stand til at fungere sammen med det 
indre marked i EU. Men hvad med andre 
aspekter? Hvor forenelig er de europæiske 
velfærdsordninger fx med levevilkårene i 
Tyrkiet? 

Gennemgangen afslørede, at beskæfti-
gede i den moderne del af Tyrkiet ikke er 
bedre sikret i tilfælde af ledighed i forbin-
delse med migration til et EU-land, end 
hvad mange forsikrede lønmodtagere er i 
de pågældende lande. Dette gælder også 
for beskæftigede fra de tyrkiske landom-
råder de første 7 år i Danmark. De er el-
lers kompenseret meget højt i de andre 
EU-lande, vi har set på. For familier er 
sikringen som regel bedre end for enlige, 
og specielt for familier på landet er kom-
pensationen høj. Fænomenet med, at vis-
se grupper bliver overkompenseret i for-
bindelse med ledighed, eksisterer allerede 
inden for EU. 

Dels vil folk fra fattige landområder 
– fx i Grækenland og Portugal – kunne 
opleve kompensationsgrader over 100 % 
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i forbindelse med migration til et rigt om-
råde af EU. Dels kendes det fra fx Dan-
mark, at en familie, hvor begge voksne er 
ledige og ikke forsikret i A-kasse, vil gå 
ned i forbrug, hvis den ene kommer i ar-
bejde, fordi de så vil kunne miste begges 
kontanthjælp. 

Så fænomenet med kompensationsgra-
der på over 100 % er ikke nogen ny pro-
blemstilling i EU. I forholdet EU og Tyr-
kiet vil fænomenet være specielt udtalt for 
de fattigste landområder i Tyrkiet og for 
børnerige tyrkiske familier. 

Af Torben TrAnæs og benT Jensen

BILAG
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Løn og markedsproduktivitet hos ikke-vestlige 
indvandrere

Beskæftigelsesudsigterne for mange ikke-
vestlige indvandrere i Danmark er dårlige, 
fordi deres kvalifikationer ikke matcher 
de danske mindstelønninger. 

Men hvor stort er problemet?  Hvad er 
de ikke-vestlige indvandreres markeds-
produktivitet, og hvor ligger deres kvalifi-
kationer i forhold til kravene på det dan-
ske arbejdsmarked?

For at kunne danne os et indtryk af hele 
gruppens indtjeningsevne interviewede vi 
i �001 et repræsentativt udsnit af de ikke-
vestlige indvandrere. De, som var i be-
skæftigelse, blev spurgt om, hvad de tjen-
te, mens de, som var uden job, blev spurgt 
om, hvilken løn de forventede at kunne 
tjene, hvis de fik et arbejde. Med svare-
ne herfra kan vi tegne et samlet billede 
af indtjeningsmulighederne for gruppen 
som helhed.   

Resultatet, som ikke tidligere har væ-
ret offentliggjort, kan ses i figur 1. Her 
har vi arrangeret svarene, så man direk-
te kan aflæse af kurven, hvor stor en an-
del af gruppen, som tjener eller forventer 
at tjene under en given timeløn: På den 
vandrette akse finder man den timeløn, 
som har ens interesse, og via kurven fin-

der man den tilhørende værdi på den lod-
rette akse, som så angiver, hvor stor en 
andel af de ikke-vestlige indvandrere, der 
tjener eller forventer at tjene denne eller 
en lavere timeløn. 

For at kunne vur-
dere størrelsen af løn-
ningerne i figuren vil 
vi sammenligne dem 
med nogle lønninger 
fra det organiserede 
danske arbejdsmarked. 
Den laveste mindsteløn 
for ufaglærte HK’ere 
var 83 kr. i timen i �001, (HK Handel), 
men det var overvejende fritidsarbejdere, 
som lønnedes efter denne sats. Fx tjente 
en ufaglært ”kassedame” organiseret i HK 
omkring 9� kr. i timen i �001. En typisk 
faglært HK-løn var 1�1 kr. i timen. Som 
det fremgår, kan kun omkring 50 % af 
gruppen af ikke-vestlige indvandrere en-
ten tjene eller forvente at tjene ”kasseda-
mens” løn og kun �0 % den faglærte løn 
eller derover. 

I dette lys er en beskæftigelsesfrekvens 
på 45 % – som var niveauet for ikke-vest-
lige indvandrere i �003 – faktisk høj og 
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FIgUr 1 

Ikke-vestlige indvandreres indtjeningsevne – hvor mange tjener eller forventer at tjene hvilke lønninger, 
2001

Kilde: Data i Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Anm. Forventede indkomster er oplyst af de ikke-vestlige indvandrere, der ikke var i beskæftigelse i �001-interviewundersøgelsen. Timeløns-
satser oplyst af HK.

Figuren viser, hvor 

stor en andel af ikke-

vestlige indvandrere 

som faktisk tjener el-

ler forventer at tjene 

en given løn eller der-

under; 80% tjener el-

ler forventer at tjene 

under 120 kr. i timen 

og 50% under 92 kr. 

i timen.

”I dette lys er en beskæftigelses-

frekvens på 45% – som var 

niveauet for ikke-vestlige indvan-

drere i 2003 – faktisk høj”
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kan kun lade sig gøre, fordi en ret stor 
del af de beskæftigede ikke-vestlige ind-
vandrere arbejder til lønninger, som lig-
ger under eller meget tæt på det sociale 
sikkerhedsnet, dvs. de har højst en meget 
beskeden økonomisk gevinst ved at arbej-
de i forhold til at modtage den for dem 
relevante overførselsindkomst. Rockwool 
Fondens Forskningsenhed har tidligere 
regnet ud, at op mod 40 % af de beskæfti-
gede ikke-vestlige indvandrere faktisk har 
mindre end 100 Euro om måneden eks-
tra ud af at være i beskæftigelse, og �� % 
af de beskæftigede arbejdede i �001 til en 
løn under den lave HK-løn fra før (de 83 
kr. i timen). 

FIgUr 2 

Uddannelsesgab: Højeste fuldførte danske eller udenlandske uddannelse, 16-70-
årige, standardiseret med danskernes køns- og aldersfordeling, 2001

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik.
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FIgUr 3 

Uddannelsesgab for de unge: Højeste fuldførte danske eller udenlandske ud-
dannelse, 35-39-årige, 2001

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik.

Hvorfor er der så mange, som tjener 
under eller forventer at tjene under de 
ufaglærtes løn? Er deres forventninger helt 
skæve? Eller er deres kvalifikationer blot 
ikke bedre? For at kunne vurdere dette vil 
vi se på gruppens formelle kvalifikationer, 
altså hvilke uddannelser har de fuldført 
(hjemme såvel som i Danmark). 

I figur � har vi afbildet uddannelses-
fordelingen for danskere mellem 1�-70 år 
og samtidig gengivet uddannelsesforde-
lingen for ikke-vestlige indvandrere mel-
lem 1�-70 år, sådan som fordelingen ville 
se ud, hvis gruppens køns- og alderssam-
mensætning svarede til danskernes. Som 
det fremgår, er der et betydeligt uddan-
nelsesgab mellem de to grupper. Og ga-
bet er stigende, hvilket man kan se ved at 
sammenligne med uddannelsesfordelin-
gerne for de 35-39-årige hhv. danskere og 
ikke-vestlige indvandrere som vist i figur 
3. Uddannelsesgabet er større for de unge 
end for hele gruppen, hvilket tyder på, at 
uddannelsesgabet er stigende i disse år.  

Konklusionen er altså, at det lave ind-
tjeningspotentiale ganske godt afspejler 
svage kvalifikationer, som målt ved deres 
markedsværdi for manges vedkommende 
ikke når op på niveauet for de høje dan-
ske mindstelønninger. Det er givetvis ho-
vedforklaringen på den lave beskæftigel-
se. Den udelukkelse fra arbejdslivet, som 
også rammer danskere med beskeden mar-
kedsproduktivitet, rammer altså i endnu 
højere grad de ikke-vestlige indvandrere, 
fordi så mange i den gruppe har tilsvaren-
de lave – eller lavere – kvalifikationer.

Af Torben TrAnæs
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Kan velfærdsstater integrere indvandrere fra 
fattige lande på deres arbejdsmarked? 

Ja, men de er ikke ret gode til det. I figur 
1 vises forskellen – gabet – mellem be-
skæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige 
indvandrere og for den øvrige befolkning 
i udvalgte europæiske lande. 

I de skandinaviske lande med vægt på 
generelle velfærdsrettigheder og høje so-
ciale ydelser med deraf følgende skatte-
tryk er beskæftigelsesgabet stort. 

I de kontinentale velfærdssamfund 
som Frankrig og Holland med større vægt 
på forsikring og optjening af rettigheder 
via arbejdsmarkedsanciennitet er beskæf-
tigelsesintegrationen bedre, om end de 
også har betydelige problemer. Belgien 
har faktisk problemer af samme størrel-
sesorden som i de skandinaviske lande.

England henføres ofte til gruppen af 
liberale velfærdsmodeller, men som det 
fremgår andet sted i dette nyhedsbrev, er 
det sociale sikkerhedsnet for flygtninge 
og familiesammenførte med flygtninge i 
England ikke væsentligt forskelligt fra det 
kontinentale.  Integrationen af ikke-vest-
lige indvandrere er kun marginalt bedre 
end i den kontinentale model.

I figur 1 indgår udenlandsk fødte ikke-
vestlige indvandrere i de nævnte lande. 
Udenlandsk fødte indeholder både uden-
landske statsborgere og indvandrere, som 
har opnået statsborgerskab i værtslandet. 
De sidstnævnte har højere beskæftigelse 
end de udenlandske statsborgere, så be-
skæftigelsesgabet bliver mindre, når beg-
ge grupper som her medtages som ind-
vandrere.

to, der har en høj beskæftigelse for ikke-
vestlige indvandrere: Grækenland og Spa-
nien. Her fremgår det, at beskæftigelsen 
for indvandrede fra ikke-vestlige lande 
faktisk ligger over beskæftigelsen for den 
oprindelige befolkning: I Spanien 3,8 pro-
centpoint over og i Grækenland �,4 pro-

centpoint over. 
Mere detaljeret viser data for Græken-

land, at ikke-vestlige mænd med en be-
skæftigelsesfrekvens på 90,8 % i �003 har 
en overvældende god tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, men at også kvinderne med 
en beskæftigelsesfrekvens på 55,4 % har et 
forholdsvist aktivt arbejdsliv. Italien indbe-
retter ikke LFS-data, men anden empiri an-
tyder, at forholdene her er tæt på situationen 
i de to andre sydeuropæiske lande.

Forskelle i integrationspolitikken?
Afspejler dette så forskelle i integrations-
politikken? Næppe, ingen af de to sydeuro-
pæiske lande kan hævdes at have gennem-
ført mere systematiske forsøg på at inte-
grere end fx de skandinaviske.

FIgUr 1 

Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem fødte i et europæisk land og fødte i et 
ikke-vestligt land med ophold i de pågældende lande. 2003

Foto: POLFOTO

Kilde: Data i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af Labour Force Survey og registerdata 
for de tre nordiske lande.

Tabellen viser, at be-

skæftigelsesgabet mel-

lem ikke-vestlige ind-

vandrere og den øvrige 

befolkning er størst 

i de skandinaviske 

lande. Billedet er det 

samme, hvis vi ser på 

det relative beskæfti-

gelsesgab fremfor, som 

her, det absolutte.
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(-34,3)
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(-27,7)
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Tallene vedrører de �0-59-årige, dvs. 
de mest erhvervsaktive aldre. For de tre 
skandinaviske landes vedkommende er 
brugt registerdata for �003, mens der for 
de øvrige landes vedkommende er an-
vendt data fra Labour Force Survey (LFS), 

�003.
Blandt de behandlede lande er der kun 

udarbejdet af Eurostat for andet kvartal 
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I stedet reflekterer den høje beskæfti-
gelse i nogen grad, at indvandring er et 
nyt fænomen i de to lande. Men forment-
lig afspejler forskellene i beskæftigelses-
gabene også forskelle i velfærdsstaternes 
indretning, hvor den kontinentale model 
syd for Alperne tilbyder en mindre fint-
masket sikring af gruppen af ikke-vestlige 
indvandrere. 

Når det sociale sikkerhedsnet er lavt, 
betyder dårlige kvalifikationer lav løn, og 
en indvandring af lavt uddannede vil be-
tyde større indkomstulighed. Er sikker-
hedsnettet højt vil de lave kvalifikationer 
i højere grad vise sig som dårlige beskæf-
tigelseschancer, og en sådan indvandring 
vil i stedet give et stort beskæftigelsesgab 
mellem indvandrerne og den øvrige be-
folkning.

Den offentlige service på institutions-
området er også langt mindre udbygget i 
de sydeuropæiske lande. Det giver anled-
ning til et stort antal job for ikke-vestlige 
indvandrere, der passer familiernes børn 
og ældre. Børnene bliver der dog færre og 
færre af, idet de sydeuropæiske kvinder 

Note: De metodiske forhold ved at sammenligne registerdata med 
LFS-data og en mere generel beskrivelse af LFS-data er omtalt i 
Bent Jensen (�005). Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og in-
tegration. København: Gyldendal

har en historisk lav fertilitet, hvilket på 
lidt længere sigt yderligere underbygger 
behovet for indvandring i disse lande.

Jo mere velfærdsstat – jo dårligere 
integration?
Ja, det er i nogen grad de historiske er-
faringer i Europa. Men det betyder ikke, 
at velfærdsstater ikke kan lære at tumle 
indvandring fra fattige lande på en måde, 
så indvandrerne også integreres på lande-
nes arbejdsmarkeder. Det betyder blot, at 
de europæiske velfærdsstater endnu ikke 
har lært dette kunststykke – som består i 
at opnå en acceptabel beskæftigelsessitua-
tion for indvandrere samtidig med, at man 
vedbliver at være et velfærdssamfund. 

Af Torben TrAnæs  
og benT Jensen

Netop udkommet!

Nyt oversigtsværk om indvandring, integration og velfærdsstater i Europa

Bogen beskriver indvandringen til Europa efter 
1950 til en række lande med forskellig udform-
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over den sociale sikring af asylansøgere, flygt-
ninge og familiesammenførte med flygtninge i 
udvalgte europæiske lande.

Oversigten formidler også for første gang en mere 
detaljeret dansksproget gennemgang af Enhedens 
dansk-tyske komparative forskningsprojekt om 
indvandrernes integration og levevilkår i de to 
lande. Forskningschef Torben Tranæs giver des-
uden en introduktion til selve integrationsproble-
matikken: Hvorfor er integrationen så svær?

Fra indholdet kan i øvrigt nævnes: 
Baggrunden for de globale vandringer. Den europæiske velfærdsstats ty-
pologi. Er indvandring en simpel nødvendighed?
Pris: 179 kr. illustreret, �54 sider.
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Bidrager indvandringen til at  
lette ældreforsørgerbyrden?

Indvandrernes stilling i Danmark – og her især integrationen på ar-
bejdsmarkedet – er slået stærkt igennem i den politiske debat. Med 
udsigt til en faldende arbejdsstyrke og en voksende indvandrerbefolk-
ning vil temaet blive endnu mere centralt i fremtiden.

Vi kan imidlertid næppe behandle integrationsspørgsmålet uden en 
international perspektivering: Hvor stor en indvandring har andre 
europæiske lande modtaget? Er det de samme strømme, der gør sig 
gældende, og har nogle nationer større succes med at integrere på  
arbejdsmarkedet end andre? Påvirker velfærdsstatens udformning 
indvandringen og integrationen?

Bogen bygger i stort omfang på den indvandrerforskning, der har 
fundet sted i Rockwool Fondens Forskningsenhed. I 2004 publicerede 
Enheden sammen med førende tyske forskere en sammenlignende 
undersøgelse af ikke-vestlige indvandreres levevilkår og integration i 
Danmark og Tyskland. Resultaterne fra denne undersøgelse indgår i 
bogen, suppleret med data fra en lang række internationale og natio-
nale kilder. 

Målet er at give en samlet og let tilgængelig fremstilling af indvan-
dringens forløb til Europa og af integrationen på arbejdsmarkedet.

Torben Tranæs, født 1959, cand.polit., ph.d. Torben Tranæs er forsk-
ningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og han har publiceret 
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marked« samt »kriminalitet og arbejdsmarked«.
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B
ent Jensen   Indvandringen til Europa
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ter vedrørende integrationen på arbejds-
markedet er omtalt foran, og i det følgen-
de gengiver vi nogle af hovedresultaterne 
vedrørende selve indvandringsforløbet til 
Europa. Fremstillingen bygger på bogens 
kapitel 15, der giver et overblik over den 
europæiske indvandringshistorie efter 
1950 baseret på den konkrete landegen-
nemgang i kapitlerne forud for dette.

Europas indvandringshistorie efter 
1950 – en oversigt
Europas nyere indvandringshistorie skil-
ler ved Alperne og Pyrenæerne. Frem til 
1973 sendte de sydeuropæiske lande, Tyr-
kiet, en række nordafrikanske lande, In-
dien og Pakistan arbejdskraft til Nord- og 
Vesteuropa, selv om nogle lande allerede 
mod slutningen af 19�0’erne var begyndt 
at regulere tilgangen. 
Afgørende for immi-
grationen i de enkelte 
år var konjunkturerne, 
dvs. antallet af ledige 
job i det private er-
hvervsliv. For Sverige 
gjorde i øvrigt det sær-
lige forhold sig gæl-
dende, at Finland leverede den største del 
af arbejdskraftindvandringen i 19�0’erne.

I 1973 kom oliekrisen, og arbejdskraft-
vandringerne mod de industrielle centre 
stoppede mere eller mindre i forlængelse 
af de dårlige konjunkturer og gennemfø-

Ved udgangen af november måned �005 
udsendte Rockwool Fondens Forsknings-
enhed på Gyldendal bogen Indvandringen 
til Europa. Velfærdsstat og integration. 
Publikationen viderefører den forskning 
i indvandring og integration, som Rock-
wool Fondens bestyrelse har taget initia-
tiv til siden slutningen af 1990’erne. 

I �004 udsendtes bogen Migrants, 
Work, and the Welfare State (Syddansk 
Universitetsforlag), hvor danske og ty-
ske integrationsforskere under ledelse af 
Torben Tranæs og Klaus F. Zimmermann 
analyserede forholdene i Danmark og 
Tyskland. Resultaterne fra dette projekt 
indgår i den nye bog, der i en let tilgæn-
gelig form beskriver den konkrete ind-
vandring til en række vesteuropæiske lan-
de, og den beskæftigelsesintegration ind-
vandrerne har opnået i forskellige typer 
af europæiske velfærdsstater. De gennem-
gående lande i bogens kapitler er: Dan-
mark, Norge og Sverige som repræsentan-
ter for den skandinaviske velfærdsmodel; 
Belgien, Holland, Frankrig og Tyskland 
som repræsentanter for den kontinentale 
velfærdsmodel nord for Alperne, og Græ-
kenland, Italien og Spanien som repræ-
sentanter for den kontinentale velfærds-
model syd for Alperne. Endelig inddrager 
bogen forholdene i England. Datagrund-
laget er bredt og bygger bl.a. på oplysnin-
ger fra Eurostat, OECD, de nationale stati-
stikbureauer og enkeltstående forskere og 
forskningsprojekter.

Ud over analyser af indvandringens 
omfang og forløbet af arbejdsmarkedsin-
tegrationen giver Torben Tranæs i bogens 
indledende kapitel en introduktion til in-
tegrationsproblematikken, idet han stiller 
spørgsmålet: Hvorfor er integrationen så 
svær? Efter denne introduktion følger en 
omtale af den demografiske baggrund for 
vandringerne mod Europa, en gennem-
gang af disse vandringers historie efter 
1950 samt en sammenligning af niveauet 
af de sociale ydelser, forskellige katego-
rier af indvandrere er berettiget til i de 
pågældende lande (se artiklerne tidligere 
i nyhedsbrevet her).

Nogle af de mere overordnede resulta-

”Afgørende for indvandringen i 

de enkelte år før 1973 var kon-

junkturerne, dvs. antallet af ledi-

ge job i det private erhvervsliv”

Foto: POLFOTO

Indvandringen til Europa. Velfærdsstat 
og integration
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relsen af en restriktiv indvandringspolitik 
for arbejdskraftvandrere. Dette indvan-
dringsstop blev i flere lande gennemført 
med tilslutning eller ligefrem opfordring 
fra fagbevægelsen, og opinionsundersø-
gelser i fx Danmark antydede, at regerin-
gerne havde befolkningernes tilslutning 
til initiativerne. Antallet af sydeuropæiske 
arbejdere blev derefter reduceret i de kom-
mende år i takt med, at nogle rejste hjem 
til samfund i økonomisk vækst. Men for 
de ikke-vestlige gæstearbejdere, der alle-
rede opholdt sig i de pågældende industri-
lande, var der en stærk tilskyndelse til at 
tage fast ophold i disse lande. Alternativet 
var at drage tilbage til arbejdsløshed eller 

Type af 
velfærds-
stat

Nationer

Udenlandske 
statsborgere 
i % af  samlet 

befolkning 
(referenceår  
i parentes)

Udenlandsk 
fødte i % af 
den samlede 
befolkning 

(referenceår i 
parentes) 

“Indvandrerbe-
folkning” 1 i % 
af den samlede 

befolkning 
(referenceår i 

parentes)

Den 
skandi-
naviske 
model

Danmark 5,0 (2004) 6,3 (2004) 8,2 (2004)

Norge 4,5 (2004) 6,3 (2004) 7,6 (2004)

Sverige 5,3 (2004) 12 (2004)
16 (2004)
22 (2004) 

Den kon-
tinentale 
model I: 
Mellem- 
europa

belgien 8,2 (2001) 10,7 (2001) 12,9 (1998)

Frankrig 5,6 (1999) 10,0 (1999) Ca. 12  (1996)

Holland 4,3 (2002) 10,6 (2002) 18,6 (2003)

Tyskland 8,9 (2002) 12,5 (2002) 12,5 2 (2002)

Den kon-
tinentale 
model II: 
Sydeuropa

græken-
land 7,0 (2001) … 9-10 (2001)

Italien 2,6 (2002) … …

Spanien 3,8 (2003) 5,3 (2003) 6,5 (2002)

Den 
liberale 
model

england 4,8 (2003) 8,2 (2002) 8,2 2 (2002)

Tabel 1 

Indvandrerbefolkningen i forskellige europæiske velfærdsstater  

Noter: 1 For en omtale af den nærmere sammensætning af begrebet i de enkelte lande: Se de relevante 
kapitler i Indvandringen til Europa. � Opgjort som udenlandsk fødte.

underbeskæftigelse i fattige landdistrikter 
og i nationer uden et socialt sikkerhedsnet 
af betydning. 

Holland, Frankrig og England søgte på 
dette tidspunkt og senere at dæmme op 
for indvandringen fra deres tidligere ko-
lonier, noget England også havde forsøgt 
sig med tidligt i 19�0’erne. Det skete på 
et tidspunkt, hvor det britiske arbejdsmar-
ked stærkt efterspurgte ufaglært arbejds-
kraft. Motivet for disse stramninger i Eng-
land havde altså en anden karakter end 
frygten for ledighed, som var hovedmo-
tivet for landenes stramninger omkring 
1973/74.

I løbet af de seneste 15 til �0 år har 
imidlertid forhold på de sydeuropæiske ar-
bejdsmarkeder i kombination med et stort 
vandringspres ført til, at også Sydeuropa 
modtager en accelererende nettoindvan-
dring. Denne migration finder i et betyde-
ligt omfang sted i form af illegale indvan-
drere, der passerer den store demografiske 
frontlinje, der udgøres af Middelhavet og 
Bosporusstrædet. Som ved de tidligere ar-
bejdskraftvandringer er disse indvandrere 
drevet af de store forskelle i levevilkåre-
ne nord og syd for Middelhavet. Med Øst-
blokkens sammenbrud omkring 1990 og 
borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien 
producerede Europa også sine egne flygt-
ningestrømme, der søgte mod Nord-, Syd- 
og Vesteuropa, fulgt af arbejdskraftmi-
granter. De sydeuropæiske lande har des-
uden udviklet et kvotesystem for at skaffe 
arbejdskraft inden for regulerede rammer 
og samtidig begrænse den illegale indvan-
dring via en række bilaterale aftaler.

I Nord- og Vesteuropa har familiesam-
menføringer og asylansøgere bidraget til 
en fortsat og omfattende tilgang af ikke-
vestlige indvandrere efter 1973. Desuden 
har England siden 1998 taget konsekven-
sen af begyndende flaskehalse på arbejds-
markedet og åbnet for en stigende indvan-
dring af arbejdskraft uden for EU. Andre 
lande tillader ligeledes en vis kontrolleret 
indvandring af arbejdskraft, og atter an-
dre overvejer lignende ordninger.

Betragter man nu oplysningerne i tabel 
1 om størrelsen af indvandrerbefolkningen 
i de forskellige lande målt som udenland-
ske statsborgeres andel af den samlede be-
folkning, fremgår det, at Belgien og Tysk-
land ligger i toppen, mens de resterende 
nationer har mindre andele. 

Anmærkning: … Oplysninger foreligger ikke.
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Problemet er imidlertid, at landene har 
forskellig praksis for naturalisation og for, 
om efterkommere opnår statsborgerskab 
pr. automatik eller ej. Andelen med stats-
borgerskab siger altså ikke nødvendigvis 
særligt meget om indvandrerbefolknin-
gen som andel af den samlede befolkning. 
Udenlandsk fødte giver en bedre tilnær-
melse, men problemet er her, at der ikke 
findes sådanne opgørelser for alle lande-
ne, og efterkommere kommer under alle 
omstændigheder ikke med i opgørelsen. 

Vælger vi i fraværet af sammenligne-
lige data i stedet helt håndfast at anvende 
nationale skøn (med den deri indeholdte 
usikkerhed)  gengivet i søjlen over ”ind-
vandrerbefolkningens” størrelse, ses for-
mentlig kun ét overordnet mønster: De 
sydeuropæiske lande har som følge af de-
res kortere historie som indvandringslan-
de en svagt mindre andel af indvandrere, 
selv om disse nationer givetvis ret hurtigt 
vil gå over til andre faser i indvandrings-
regimet, hvor familiesammenføring base-
ret på etablerede indvandrersamfund vil 
få andelen til at stige hurtigt. Desuden vil 
stigningen blive vedligeholdt af en fortsat 
illegal indvandring af arbejdere fra ikke-
vestlige lande samt af det gældende kvo-
tesystem i Italien og Spanien. Det skal 
dog også nævnes, at tallene for Sydeuro-
pa lider af en særlig mangel på præcisi-
on netop som følge af mange illegale ind-
vandrere, og det fremgår også, at Græken-
land ligger over både Danmark og Norge, 

især hvis man inddrager et skøn over de 
illegale indvandrere, som tilfældet er for 
Grækenland i tabellens yderste højre søj-
le. Nye – men ganske vist uofficielle tal 
for Italien – viser også en hurtig stigning 
i antallet her, bl.a. baseret på et legalise-
ringsprogram i �00�.

Blandt Europas ”gamle” indvandrings-
lande er det ikke muligt at iagttage et sy-
stematisk sammenfald mellem karakteren 
af velfærdsstaten og indvandringens stør-
relse. Den højeste andel findes i Sverige 
med �� % i �004, hvis man vælger at in-
kludere børn af par, hvoraf kun den ene 
af forældrene er indvandret, i opgørelsen. 
Bruges alternativt det snævrere begreb 
”med en udenlandsk baggrund”, hvor 
begge forældre skal være født i udlandet, 
kommer tallet ned på 1� %. Belgien, og 
Frankrig befinder sig i en mellempositi-
on, mens hverken Danmark eller Norge 
har specielt høje andele af indvandrere. 
Det høje hollandske tal inkluderer efter-
kommere med kun én indvandrerforæl-
der, og renses tallet for dette forhold, vil 
også Holland formentlig befinde sig i en 
midterposition – under niveauet i Sveri-
ge, men klart over niveauerne i Danmark 
og Norge. De skandinaviske velfærds-
samfund har altså ikke generelt en større 
gruppe af indvandrere.

Mere afgørende end velfærdsstatens 
udformning er formentlig i stedet lan-
denes konkrete indvandringshistorie og  
-lovgivning, som denne har været bestemt 

Foto: POLFOTO
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af kontakten til tidligere kolonier, efter-
spørgslen på arbejdskraft indtil 1973 og 
den senere tilgang af flygtninge og fami-
liesammenførte (der igen har været påvir-
ket af landenes lovgivning og administra-
tive praksis): Dvs. hvornår og under hvil-
ke omstændigheder den første betydende 
indvandring satte ind, og hvordan denne 
er blevet vedligeholdt af nye bølger. End-

videre kan det være på 
sin plads at fremhæve, 
at England længe havde 
en negativ nettoindvan-
dring som følge af en 
stor udvandring af briti-
ske statsborgere til USA, 
Canada, Australien og 
New Zealand. 

Konklusionen med 
hensyn til indvandrin-
gens karakter og om-
fang er dermed, at det 
er landenes individuel-
le lovgivning og histo-
rie, herunder eventuelle 
forbindelser til tidlige-

re kolonier, erhvervslivets rekrutterings-
praksis og nærheden til lande med dårli-
ge levevilkår og hurtigt voksende befolk-
ninger, der har afgjort indvandringen til 
de enkelte stater i Europa, mere end det 
er den velfærdsmodel, de kan indplaceres 
under. 
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I dag er der i næsten alle landene etab-
leret store indvandrerbefolkninger med et 
betydeligt islæt af ikke-vestlige indvan-
drere, der i kraft af en højere fertilitet og 
fortsatte kædevandringer sandsynligvis 
vil vokse relativt hurtigere end de oprin-
delige befolkninger. 

Den videre sameksistens vil i høj grad 
være påvirket af de ikke-vestlige indvan-
dreres kommende integration på arbejds-
markedet: Lykkes det ikke at få en bedre 
integration, vil Europa møde stigende so-
ciale problemer, tiltagende ulighed, stats-
finansielle problemer og etniske konflik-
ter. 

Lykkes det, vil Europa modtage et vel-
komment bidrag til landenes arbejdsstyr-
ke i en situation med en stigende ældre-
forsørgerbyrde og faldende arbejdsstyrke.

Af benT Jensen
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”Lykkes det ikke at få en bedre 

integration, vil Europa møde sti-

gende sociale problemer.  

Lykkes det, vil Europa mod-

tage et velkomment bidrag til 

landenes arbejdsstyrke i en situ-

ation med en stigende ældrefor-

sørgerbyrde og faldende arbejds-

styrke.”


