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Forord 

Rockwool Fondens bestyrelse valgte i 1997 at prioritere ikke-vestlige indvandre-
res levevilkår højt blandt de emner, hvor Fonden gennem forskningsprojekter 
søger at få lagt ny samfundsvidenskabelig viden frem til landets beslutningstage-
re og til den offentlige debat. Blandt de områder, forskningen fra en begyndelse 
omfattede, var ikke-vestlige indvandreres uddannelsesbaggrund. Denne interesse 
for uddannelse som en forudsætning for integration på arbejdsmarkedet og mere 
generelt i samfundet er blevet vedligeholdt i stort set alle efterfølgende publice-
ringer om emnet fra Forskningsenheden. 
 
I 2004 besluttede Rockwool Fonden at igangsætte et projekt, der udelukkende 
skulle fokusere på unge indvandreres forhold til det danske uddannelsessystem, 
herunder bl.a. de unges syn på uddannelse, deres udbytte af at gå i den danske 
folkeskole og på erhvervsskolerne. Det var i årene forinden blevet klart, at de 
unge ikke-vestlige indvandrere ikke brugte det danske uddannelsessystem ret 
meget, og at alt for mange, som rent faktisk forsøgte sig med en dansk uddannel-
se, ikke gennemførte uddannelsen. Hvis ikke dette uddannelsesmønster bliver 
brudt, vil det reelt kunne hindre en egentlig integration af nydanskere med ikke-
vestlig baggrund på det danske arbejdsmarked og dermed også i det danske sam-
fund. 
 
Men hvorfor er matchet mellem det danske uddannelsessystem og unge med 
ikke-vestlig baggrund så dårligt? 
 
Mangler de unge de nødvendige kvalifikationer, eller møder de barrierer i sy-
stemet? Er de overhovedet interesseret i uddannelse, giver uddannelse status, 
eller betragtes det som spild af tid? Alle disse spørgsmål skal man svare på, før 
man kan svare på det overordnede spørgsmål om, hvorfor matchet mellem de 
unge nydanskere og den danske uddannelsestradition ikke er bedre. 
 
En tidligere publikation i form af PISA Etnisk 2005 (Syddansk Universitetsfor-
lag 2007, anden udgave 2008) gav et overblik over de unges faglige kvalifikati-
oner i folkeskolen. Nu følger projektets anden publicering i form af denne rap-
port om praktikpladser og formidlingspraksis på de tekniske skoler og han-
delsskolerne, skrevet af sociolog og ph.d.-stipendiat ved Institut for Menneske-
rettigheder Line Vikkelsø Slot. 
 
I rapporten analyserer hun i hvilket omfang, formidlerne møder diskriminato-
riske krav fra virksomhederne, hvad der kan forklare denne adfærd fra virksom-
hedernes side, samt hvordan formidlerne vælger at håndtere situationen. Analy-
serne foretages på baggrund af en survey blandt praktikformidlere på skolerne. 
Den sammenhæng, rapporten i øvrigt er fremstillet indenfor, fremgår af det ef-
terfølgende forord ved forfatteren. 
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Ud over de i Line Vikkelsø Slots forord nævnte personer vil jeg takke to sær-
deles kompetente jurister – formanden for Klagekomitéen for Etnisk Ligebe-
handling, professor Claus Haagen Jensen og professor Jens Vedsted-Hansen, 
Aarhus Universitet – for deres kommentarer til rapportens omtale af juraen på 
området og ikke mindst fortolkningen af lovgivningens intentioner. Ligeledes 
takkes forskningsprofessor Søren Winter, SFI, for en grundig gennemgang af 
materialet og mange konstruktive forslag. 
 
I Forskningsenheden har sekretær Mai-britt Sejberg bistået ved korrekturlæsning 
og opsætning af notatet til trykklar form. 
 
Forudsætningerne for projektets udførelse var nogle i forskningsverdenen usæd-
vanligt gode vilkår i form af fuld videnskabelig uafhængighed – også i forhold 
til Rockwool Fonden, der imidlertid ikke tøvede med at stille de nødvendige 
ressourcer til rådighed for projektet. Jeg skylder derfor Fondens personale, in-
klusive direktør Elin Schmidt, og ikke mindst Fondens bestyrelse med direktør 
Tom Kähler som formand, en varm tak for et godt samarbejde! 
 
 
Torben Tranæs København, januar 2008 
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Forfatterens forord 

Denne rapport er en del af en sociologisk ph.d.-afhandling, hvori jeg mere bredt 
behandler spørgsmålet om diskrimination på arbejdsmarkedet relateret til etnici-
tet. Rapporten vil indgå i den endelige afhandling i en viderebearbejdet version. 
 
Først og fremmest vil jeg takke Rockwool Fonden og Institut for Menneske-
rettigheder, som har muliggjort dette projekt. I den forbindelse vil jeg nævne 
hhv. forskningschef Torben Tranæs fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og 
afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen fra National afdeling på Institut for Menne-
skerettigheder for tidligt i fasen at udvise interesse for undersøgelsens gennem-
førelse. 
 
For inspirationen til undersøgelsens problemstilling skal der lyde en tak til jurist 
Niels Erik Hansen fra Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racedi-
skrimination (DRC). 
 
Min vejleder professor Peter Gundelach på Sociologisk Institut skal takkes for 
engagement og motivation, og stud.scient.soc. Nils L. C. Wiese for kompetent 
assistance i analysefasen af datamaterialet. 
 
Undervejs har jeg diskuteret delaspekter af rapporten med kolleger på Institut for 
Menneskerettigheder og andre fagpersoner uden for Instituttet, som på forskellig 
vis har bidraget med konstruktive kommentarer. Det gælder jurist Nanna Mar-
grethe Krusaa, jurist Eddie Khawaja, jurist Line Bøgsted, ph.d.-kandidat-
stipendiat Maria Ventegodt Liisberg, seniorforsker Peter Scharff Smith, special-
konsulent Mandana Zarrehparvar, forsker Mads Meier Jæger, ph.d.-stipendiat 
Frederik Thuesen Pedersen og lektor Lars Geer Hammershøj. Samtidig vil jeg 
fremhæve den generelle imødekommenhed, jeg dagligt møder på menneske-
rettighedsinstituttet i hhv. Forskningsafdelingen og National afdeling. 
 
Til alle praktikkonsulenter m.fl. på landets handelsskoler og tekniske skoler, der 
tog sig tid til at besvare spørgeskemaet for dermed at bidrage med vigtig infor-
mation, rettes en stor tak. Uden denne velvilje fra respondenterne havde rappor-
ten ikke været mulig. 
 
 
Line Vikkelsø Slot  København, januar 2008 
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1. Indledning 

At mange danskere med etnisk minoritetsbaggrund har vanskeligt ved at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet synes at være en realitet og et samfundsmæssigt 
problem ofte debatteret fra politisk hold1. Også den samfundsvidenskabelige 
forskning har beskæftiget sig med problematikken – ofte anskuet som et af ’føl-
geproblemerne’ af indvandringen fra ikke-vestlige lande. Forklaringer på ledig-
heden har ofte fokuseret på manglende faglige kompetencer og manglende 
danskkundskaber mv. blandt ansøgerne (se fx Hummelgaard et al. 2002, 
Schultz-Nielsen 2000). Endvidere er den lukkede arbejdsmarkedsstruktur blevet 
nævnt, en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft samt det (for) gene-
røse danske velfærdssystem. Diskrimination af ansøgere med minoritets-
baggrund synes ikke på helt samme måde at være i fokus som en mulig forkla-
ringsfaktor. Imidlertid kan der være grund til at antage, at fænomenet spiller en 
væsentlig rolle – om end der findes relativt få undersøgelser på området2. ”Inte-
grationsforskningen i Danmark 1980-2002” (Hedetoft, Hummelgaard m.fl. 
2002:49) peger da også på behovet for at undersøge omfanget af diskrimination 
på arbejdsmarkedet samt mekanismerne bag. 
 
Nærværende rapport fokuserer på en delproblematik af det generelle spørgsmål 
om diskrimination på arbejdsmarkedet. Rapporten drejer sig om praktikplads-
problematikken – her afgrænset til at omhandle erhvervsskolernes praksis ved 
formidling af lære- og praktikpladser. Der fokuseres nærmere bestemt på 
spørgsmålet om, hvordan praktikkonsulenterne håndterer praktikpladsformid-
lingen i det direkte møde med virksomhederne. 
 
Et stort frafald på erhvervsskolerne (på 60 pct.) blandt elever med etnisk minori-
tetsbaggrund er til dels blevet forklaret ved, at særligt disse elever har problemer 
med at finde en praktikplads (Integrationsministeriets Tænketanks rapport fra 
2004, p. 58-59)3. Det kan der være flere forklaringer på, og det kan ikke afvises, 
at de praktiksøgende elevers egen indsats eller mangel på samme udgør en af 

                                                      
1 Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande var i 2006 på 49,1 
pct. og for efterkommere fra ikke-vestlige lande på 60,9 pct. mod 77,3 pct. for personer 
af dansk oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolknin-
gen i alderen 16-64 år, der er beskæftiget (Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 124, 16. marts 
2007). 
2 I 1997 foretog Sydjysk Universitetscenter en undersøgelse, hvor de lod unge med hhv. 
dansk og anden etnisk baggrund, men med samme sproglige og faglige kvalifikationer, 
søge de samme stillinger. Undersøgelsen viste, at et betydeligt antal arbejdsgivere, såvel 
private som offentlige, sorterede ansøgerne på grundlag af deres oprindelse frem for 
deres faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer (jf. Hjarnø og Jensen 1997). Ek-
sempler på andre relevante undersøgelser er: ”Praktikpladssituationen for etniske minori-
teter”, PLS Consult (1996) samt ”Oplevet diskrimination”, Møller og Togeby (1999).  
3 Se appendiks B for fakta om udviklingen på praktikpladsområdet. 
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disse. Vi ved imidlertid ikke meget om, hvad der udspiller sig i relationen prak-
tikkonsulent og virksomhed imellem. På den baggrund synes det væsentligt at 
undersøge praktikkonsulenternes håndtering af mødet med eventuelle diskrimi-
nerende krav fra arbejdsgiverside, når praktikpladser formidles, idet konsulen-
ternes praksis kan være regulerende for elevernes adgang til praktikpladser – og 
på længere sigt adgangen til arbejdsmarkedet. 
 
Rapporten bygger således på en sociologisk undersøgelse af praktikplads-
formidling. Formålet er at gøre opmærksom på en række forhold, der synes at 
kendetegne formidlingen eller dele heraf. Og i forlængelse heraf at tilvejebringe 
et udgangspunkt for en stillingtagen til, hvordan formidlingen af praktikpladser 
bør indrettes med henblik på at sikre, at en ulige behandling på usagligt grundlag 
ikke finder sted og står i vejen for en arbejdsmarkedsmæssig integration. Det er 
således formidlerrollen – herunder praktikkonsulenternes handlinger og over-
vejelser – der er omdrejningspunktet for undersøgelsens analyser, mens arbejds-
giverrollen og -ansvaret kun behandles indirekte. Det empiriske grundlag for 
analyserne i rapporten udgøres af data fra en kvantitativ spørgeskemaunder-
søgelse blandt 249 praktikkonsulenter4 på landets erhvervsskoler (handelsskoler 
og tekniske skoler) i foråret 2006 med en svarprocent på 83 pct. Spørgeske-
maundersøgelsen koncentrerer sig om hvilke overvejelser og bevæggrunde, der 
ligger til grund for konsulenternes eventuelle imødekommelse af diskrimine-
rende krav fra arbejdsgiverside, samt i hvilket omfang denne praksis faktisk gør 
sig gældende. I appendiks A findes en nærmere redegørelse for forhold vedrø-
rende dataindsamlingen. I appendiks G et optryk af spørgeskemaet med fre-
kvensfordelinger. 
 
Spørgsmålet om praktikpladser til elever med etnisk minoritetsbaggrund har de 
senere år tiltrukket sig en del opmærksomhed, og flere initiativer er igangsat fra 
politisk hold – ofte med det formål at få flere arbejdsgivere til at engagere sig i 
problemstillingen. Også tv har behandlet problematikken ved flere lejligheder – 
fx DR2 i serien ”Mission Integration” afsnit 5, sendt 30.5.2007. Problematikken 
er således ikke uberørt. Praktikpladsformidlingen analyseret i lyset af et diskri-
minationsperspektiv er imidlertid ikke tidligere behandlet. 

1.1. ’Ikke-P’ sagen som inspiration 

Undersøgelsens problemstilling er inspireret af kendskabet til en række diskri-
minationssager i arbejdsmarkedsregi. Her skal kort gengives problemstillingen 
fra en sådan sag for med eksemplet at knytte an til hændelser fra ’virkelig-
hedens’ verden. Eksemplet giver endvidere et indblik i lovgivningen på området, 
som skitseres mere systematisk i afsnit 1.3. 

                                                      
4 Praktikkonsulenter er den betegnelse, der er valgt. Betegnelsen dækker begreberne: 
LOP-konsulent, virksomhedskonsulent, praktikpladskonsulent og andre, der beskæftiger 
sig med formidling af praktikpladser på handelsskoler og tekniske skoler. Se i øvrigt 
appendiks A.  
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Sagen drejer sig om, at en elev på en teknisk skole ved et tilfælde får øje på en 
liste over virksomheder, hvor der ud for en virksomheds navn er noteret ’ønsker 
ikke P’. Efter opfordring får eleven oplyst af en skolepraktikinstruktør, at formu-
leringen betyder, at den pågældende arbejdsgiver ikke ønsker at modtage en 
perker i praktik5. Eleven – som selv har etnisk minoritetsbaggrund – føler sig 
truffet af denne indstilling hos arbejdsgiveren, samt det forhold at skolen har 
noteret sig arbejdsgiverens ønske og indbringer sagen for Klagekomitéen for 
Etnisk Ligebehandling6. Klagekomitéen henstiller, at eleven som har indbragt 
klagen, bliver tildelt fri proces ved domstolene, hvorpå eleven anlægger sag mod 
skolen. 
 
Af Klagekomitéens udtalelse fremgår bl.a. følgende: 

”Hvis en skole, der formidler praktikpladser, efterkommer arbejdsgiveres krav om kun at 

modtage personer med etnisk dansk baggrund, vil det stille elever med anden etnisk 

baggrund ringere end elever med etnisk dansk baggrund i forhold til deres mulighed for 

at komme i praktik. En sådan praksis vil derfor være i strid med lovens forbud mod di-

rekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.” (Klagekomitéen for 

Etnisk Ligebehandling, Afgørelse af 1. september 2004 (j.nr. 730.4), p. 8)7 

Mere generelt kan man sige, at det ikke alene er arbejdsgivere, der handler lov-
stridigt, hvis de i en ansættelsessituation fravælger praktikanter (eller andre) på 
baggrund af race eller etnisk oprindelse. Erhvervsskolernes praktikkonsulenter, 
Arbejdsformidlingens jobformidlingskonsulenter og andre ’bindeled’ mellem 
arbejdstager og arbejdsgiver overtræder også lovens forbud, hvis de efter-
kommer krav om forskelsbehandling fra arbejdsgiverside – uanset at de ikke 

                                                      
5 Jf. Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, Afgørelse af 1. september 2004 (j.nr. 
730.4), p. 1.  
6 Klagekomitéens opgave er at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på 
grund af race eller etnisk oprindelse. Klagekomitéen kan desuden af egen drift indlede 
uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre rapporter og fremsætte 
henstillinger. (Se www.Klagekomite.dk). For klagekomitéens lovgrundlag se lov om 
etnisk ligebehandling, kapitel 4.  
7 Iflg. lov om etnisk ligebehandling (§ 3, stk. 1) må ingen udsætte en anden person for 
direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller en tredje-
mands race eller etniske oprindelse. Direkte forskelsbehandling er der tale om, når en 
person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver, er 
blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation (jf. § 3, stk. 2). Indirekte for-
skelsbehandling er der tale om, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse 
eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse ringere end 
andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er 
objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige 
og nødvendige (jf. § 3, stk. 3). 
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selv går ind for denne praksis og blot handler ud fra en praktisk begrundelse, gør 
det fordi de vil skåne8 eleven for en dårlig oplevelse eller andet. 
 
I den konkrete sag finder byretten imidlertid, at det pågældende ’bindeled’ på 
den pågældende tekniske skole ”hverken i det konkrete tilfælde eller i øvrigt 
[…] var indstillet på at efterkomme ønsker fra arbejdsgivere om ikke at modtage 
personer med anden etnisk baggrund end dansk” (BS 6D-1318/2005 citeret fra 
Årsberetning 2005, Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, p. 42), og skolen 
bliver derfor frikendt. Flere forhold er bestemmende for dette udfald – bl.a. 
manglede retten bevis for, at praktikkonsulenten faktisk ville handle på arbejds-
giverens ønske. Østre Landsret stadfæster byrettens dom d. 27. juni 2006 med 
den begrundelse, at eleven ikke skulle i praktik på det pågældende tidspunkt. 
Han var således ikke direkte berørt af ’ikke-P-sedlen’ og derfor ikke blevet udsat 
for forskelsbehandling9. 
 
I august 2007 falder der imidlertid afgørelse i sagen fra FN’s Racediskriminati-
onskomité (CERD)10. Afgørelsen giver klager medhold og går således imod de 
danske domstole. CERD lægger i sin afgørelse vægt på, at skolens praksis poten-
tielt kunne medføre, at eleven blev diskrimineret, uanset at han ikke skulle i 
praktik på netop det tidspunkt, hvor han blev bekendt med sedlen, hvorpå skole-
praktikinstruktøren ud for en virksomheds navn havde noteret ’ønsker ikke P’. 
Iflg. CERD er problemet, at skolens praksis afskærer en gruppe af elever fra at 
søge praktikstillinger hos visse arbejdsgivere, hvormed disse elever er ringere 
stillet end andre alene pga. etnicitet11. 

                                                      
8 Mere om skåne-motivet i kapitel 4 (afsnit 4.3) ”At modvirke et ’tilbagefald’”. 
9 For flere nuancer i sagen se Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, Afgørelse af 1. 
september 2004 (j.nr. 730.4), dom fra Københavns Byret (BS 6D-1318/2005) og dom fra 
Østre Landsret (B-4028-05), utrykt.  
10 CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). Se afgørelsen 
CERD/C/71/D/40/2007, 8. August 2007, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/DER/G07/435/09/PDF/G0743509.pdf?OpenElem
ent. 
11 ”(…) the Committee observes that the uncontroversial fact that one of the teachers at 
the school admitted having accepted an employer’s application containing the note ’not 
P’ next to his name and knowing that this meant that students of non-Danish ethnic ori-
gin were not to be sent to that company for traineeship is in itself enough to ascertain the 
existence of a de facto discrimination towards all non-ethnic Danish students, including 
the petitioner. The school’s allegation that the rejection of the petitioner’s application for 
traineeship in September 2003 was based on his academic records does not exclude that 
he would have been denied the opportunity of training in that company in any case on 
the basis of his ethnic origin. Indeed, irrespective of his academic records, his chances in 
applying for an internship were more limited than other students because of his ethnicity. 
This constitutes, in the Committee’s view, an act of racial discrimination and a violation 
of the petitioner’s right to enjoyment of his right to education and training under article 
5, paragraph e (v) of the Convention.” (CERD/C/71/D/40/2007, 8. August 2007, p. 10). 



Indledning 13 
 

Institut for Menneskerettigheder påpeger, at det på baggrund af afgørelsen er 
relevant at spørge, om ikke de danske domstole tænker for snævert i deres for-
ståelse af offerbegrebet og burde overveje at ændre praksis i sager, der vedrører 
diskrimination. Problemet er, at vi i Danmark er vant til at tænke diskrimination 
som noget, der udspiller sig mellem to personer, og ikke som en institutionalise-
ret praksis: 

”Domstolene har begået denne fejl, fordi vi i Danmark ikke er vant til at tænke diskrimi-

nation på denne måde. Det vil sige, som noget der kan være indbygget som praksisser og 

procedurer i de institutioner, vi dagligt er i kontakt med. Fx skoler, offentlige myndighe-

der eller private arbejdspladser. Men bare fordi det ikke foregår mellem to mennesker, så 

er det jo en ligeså krænkende oplevelse for offeret, siger Birgitte Kofod Olsen [afde-

lingsleder på Institut for Menneskerettigheder] til Ritzau.”12 

Det skal i øvrigt bemærkes, at direktør i Domstolsstyrelsen Adam Wolf efterføl-
gende har udtalt, at danske dommere skal være bedre til at dømme i sager om 
diskrimination og derfor vil blive tilbudt relevant undervisning fra 2008 (Jyl-
lands-Posten, 4. sep. 2007, ”Dommere skal lære om diskrimination”.) 
 
I afgørelsen fra CERD anmodes den danske stat om at give ”wide publicity to 
the Committee’s opinion, including among prosecutors and judicial bodies.” (p. 
11). 
 
Nærværende undersøgelses problemstilling er i vid udstrækning inspireret af 
denne sag, der på et generelt plan illustrerer, at en praktikkonsulent vil handle 
lovstridigt, såfremt han/hun efterkommer en arbejdsgivers etnicitetspræferencer. 
Praktikkonsulenten kan imidlertid befinde sig i en vanskelig situation. Om end 
lovgivningen udstikker relativt klare rammer for, hvilke kriterier der betragtes 
som usaglige at lægge vægt på ved ansættelse og formidling af arbejdskraft, er 
den hverdag konsulenterne befinder sig i – og helst skal agere ’rigtigt’ i – presset 
fra flere sider. Man kunne sige, at konsulenterne befinder sig i et treleddet spæn-
dingsfelt mellem 1) virksomhedernes krav, 2) en jobmæssig forpligtelse til at 
indgå flest mulige uddannelsesaftaler, og 3) at rette sig efter lovgivningen og 
undgå at forskelsbehandle eleverne på et usagligt grundlag. Hertil kommer de 
mange holdninger og signaler på ’indvandrerområdet’, der flyder i en lind strøm 
fra offentlige debattører og politikere og fylder avisspalter og sendeflader. Man 
kan ikke slutte, at konsulenten, der efterkommer et etnicitetskrav fra arbejdsgi-
verside, handler ud fra et racistisk motiv. Som det vil fremgå af analyserne kan 
motivet slet og ret have et praktisk tilsnit. Det væsentlige er imidlertid, at uanset 
hvilket motiv der ligger til grund – dvs. uanset ud fra hvilken begrundelse en 

                                                      
12 http://www.menneskeret.dk/Nyheder/Danske+domstole+b%c3%b8r+%c3%a6ndre+ 
praksis.  
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arbejdsgivers etnicitetspræferencer efterkommes – har virkningen af handlingen 
alvorlige konsekvenser. 

1.2. Perspektiv/værdigrundlag 

I tråd med ”Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet”, Justesen 
(2000:30), vil jeg fremhæve, at det underliggende værdigrundlag for denne un-
dersøgelses analyser består af ”ideen om beskyttelse af individet mod ulige be-
handling på usagligt grundlag.” Synsvinklen er først og fremmest valgt ud fra 
etiske og juridiske hensyn – men der er også, som Justesen anfører, en ”sam-
fundsmæssig og samfundsøkonomisk interesse i, at borgere og herunder etniske 
minoriteter i Danmark behandles lige og ordentligt” (ibid.). Værdigrundlaget 
svarer i øvrigt i det væsentlige til lovgivningens formål, som det er udtrykt i lov 
om etnisk ligebehandling § 113. 
 
Som det vil fremgå af analyserne i rapportens kapitel 2, 3 og 4, vil lovgivningen 
udgøre den standard, konsulenternes praksis måles op imod. Det bliver på den 
baggrund muligt at påvise forhold, som er uacceptable i forhold til en målsæt-
ning om ligestilling mellem etniske danskere og danskere med anden etnisk bag-
grund end dansk. Med spørgsmålet om diskrimination som omdrejningspunkt 
adskiller nærværende undersøgelse sig fra hovedparten af undersøgelser på ’ind-
vandrerfeltet’, der på forskellig vis har sat spørgsmålet om integration til debat 
de senere år, idet disse undersøgelser sjældent sætter fokus direkte på diskrimi-
nation eller rettigheder. 

”Der savnes forskning, der sætter fokus på den faktiske diskrimination, der findes i det 

danske samfund. Selvom der er en erkendelse af, at der findes diskrimination på en ræk-

ke områder, er der endnu kun få empiriske undersøgelser, der kortlægger den personlige, 

direkte, indirekte og institutionelle diskrimination, der finder sted på forskellige arenaer i 

Danmark.” (Ejrnæs 2002:22). 

1.3. Dansk ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning 

Lovgivningen på ikke-diskriminations- og ligebehandlingsområdet er i vid ud-
strækning præget af menneskeretlig og EU-retlig regulering, men har også et 
selvstændigt grundlag i dansk ret, bl.a. i den danske Grundlov, i straffeloven 
samt i den danske forvaltningsretlige tradition (Udredning 5, 2007:47). 
 
I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Bag denne 
vedtagelse lå Anden Verdenskrigs realiteter, og målet med vedtagelsen var at 
genskabe respekten for det enkelte menneske. Selve Verdenserklæringen er en 
slags ’hensigtserklæring’, mens FN-konventionerne er retligt bindende, i det 

                                                      
13 ”Loven har til formål at forhindre forskelsbehandling og at fremme ligebehandling af 
alle uanset race eller etnisk oprindelse”. 
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omfang staterne har ratificeret dem. FN’s Racediskriminationskonvention fra 
1965 er et eksempel på et internationalt menneskeretligt instrument med virkelig 
bred tilslutning blandt FN’s medlemsstater (Justesen 2003:40). Tilmed repræ-
senterer konventionen en af de vigtigste internationale reguleringer på ikke-
diskriminations- og ligebehandlingsområdet. Baggrunden for konventionens 
vedtagelse var en kæde af begivenheder, der tog sit udspring i Köln juledag 
1959, hvor en nyligt genopbygget synagoge blev overmalet med hagekors. ’Ha-
gekors-epidemien’– som disse begivenheder siden er blevet kaldt – bredte sig i 
Tyskland og i mere end 30 lande verden over og skabte, ikke uforståeligt, en 
angst for et antisemitisk come-back14 (Justesen 2003:39). 
 
Dansk ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning er som nævnt også 
præget af EU-retlig regulering. I den forbindelse er det relevant at hæfte sig ved 
to forholdsvis nye EU-direktiver – det etniske ligebehandlingsdirektiv 
(2000/43/EF) og beskæftigelsesdirektivet (2000/78/EF) – som blev vedtaget i 
2000 og forpligter medlemslandene, herunder Danmark, til at skærpe lovgivnin-
gen betydeligt på en række områder. Disse EU-direktiver har fx betydet, at der i 
2004 og 2005 blev gennemført en række ændringer og justeringer i Lov om for-
bud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven) 
fra 1996. Nogle af de mere betydningsfulde ændringer er indførelsen af delt 
bevisbyrde samt det forhold, at forbuddet mod diskrimination nu også gælder 
alder og handicap (Nour og Olsen 2005:80). Som det fremgår af citatet nedenfor, 
vil indførelsen af delt bevisbyrde ikke kun have betydning i forbindelse med 
eventuelle retssager, men formentlig få konsekvenser for virksomheder i form af 
et behov for at kunne dokumentere deres generelle indsats mod diskrimination. 
På den baggrund kan man forestille sig, at en del virksomheder – i fremtiden – 
bliver mere opmærksomme på, hvordan de i det daglige håndterer spørgsmål om 
diskrimination og ligebehandling. 

”Delt bevisbyrde betyder, at det i tilfælde, hvor det gennem dokumentation kan sandsyn-

liggøres, at der har fundet diskrimination sted, er op til virksomheden at fremlægge den 

nødvendige dokumentation for at bevise det modsatte. Med indførelsen af delt bevisbyr-

de opstår der et øget behov hos virksomheder for at kunne dokumentere deres generelle 

indsats mod diskrimination. Det vil i fremtiden være vigtigt for virksomheder at kunne 

dokumentere, hvad de har af ligestillings- og mangfoldighedspolitikker, og hvordan 

disse udmønter sig i praksis” (Nour og Olsen 2005:81).15 

                                                      
14 Konventionen blev vedtaget enstemmigt at FN’s Generalforsamling i 1965, og er i dag 
ratificeret af mere end ¾ af verdens lande. ”Inden for menneskerettighedsområdet er der 
hverken før eller siden sket så hurtig en vedtagelse af så indholdstung en konvention” 
(Justesen 2003:40). 
15 Se også forskelsbehandlingsloven § 7 a. 
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Selve baggrunden for forskelsbehandlingsloven fra 1996 er ikke uinteressant set 
i relation til rapportens problemstilling og skal derfor fremhæves. Frem til 1996 
var det – på det private arbejdsmarked – lovligt at forskelsbehandle på grund af 
race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse i forbindelse med bl.a. ansættel-
ser. Dette betød, at landets arbejdsformidlingskontorer (AF) løbende blev mødt 
med krav om kun at henvise etnisk danske jobansøgere, dvs. undlade at anvise 
ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund. Dette rejste imidlertid spørgsmålet, 
hvorvidt AF burde afstå fra at indfri diskriminerende krav fra arbejdsgiverside, 
dvs. afstå fra at formidle ledig arbejdskraft til virksomheder med særlige etnici-
tetspræferencer. Som udgangspunkt var AF underlagt reglerne for offentlig for-
valtning, hvilket indebar, at der ikke måtte udøves forskelsbehandling. Samtidig 
er AF en serviceforanstaltning – også i forhold til de private arbejdsgivere, der 
frem til 1996 handlede lovligt, hvis de tillagde etnisk oprindelse en betydning 
ved ansættelse (Hansen 2000:25ff, Hansen og Windland 2000:68). Situationen 
var således kompleks. Spørgsmålet blev indbragt for Arbejdsministeriet og der-
efter Folketingets Ombudsmand, som opfordrede Arbejdsministeriet til at udar-
bejde et kodeks for, hvordan AF’s personale skulle forholde sig, når de blev 
konfronteret med diskriminerende krav fra såvel offentlige som private arbejds-
givere. Ombudsmanden pegede desuden på, at tiden var inde til at overveje, om 
Danmarks traktatretlige forpligtelser16 burde udfyldes gennem lovgivning, og 
lagde dermed op til en lov, der forbød også private arbejdsgivere at diskriminere 
(FOB 1995.46). Resultatet var, at der blev udarbejdet et cirkulære om retnings-
linjer for AF’s formidling af ledige, og at Folketinget vedtog Lov om forbud 
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 
 
Set i relation til beskyttelsen mod etnisk betinget diskrimination kan man op-
summerende sige, at beskyttelsen er at finde i en række forskellige danske love, 
der enten har dansk oprindelse, er vedtaget som led i implementering af EU-
direktiver eller med henvisning til menneskerettighedskonventioner (Udredning 
5, 2007:52). De vigtigste love er i den sammenhæng forskelsbehandlingsloven, 
loven om etnisk ligebehandling, straffelovens § 266b og racediskriminationslo-
ven af 1971 (Andersen et al. 2005:6). De to sidstnævnte er vedtaget med henblik 
på at gennemføre Danmarks forpligtelser efter FN’s Racediskriminationskon-
vention. Se appendiks C for en videre redegørelse for lovgivningen. 

1.4. Begrebsafklaring samt overvejelser 

Mange lægger afstand til begrebet diskrimination (eller racediskrimination). En 
mulig forklaring er, at begrebet diskrimination forbindes med fænomenerne 
racisme og racist. Begreberne skal her skilles ad, idet racediskrimination kan 
være, men ikke nødvendigvis er et produkt af racisme. Mens begrebet racisme er 
udtryk for en racistisk opfattelse eller doktrin, er racediskrimination udtryk for 
en handling eller praksis (Justesen 2003:15-16). En praksis kan have som formål 
                                                      
16 FN’s Racediskriminationskonvention fra 1965 og ILO-konvention nr. 111 om for-
skelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. 
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at forskelsbehandle på grundlag af race eller etnicitet. Men forskelsbehandling 
kan også være en ikke-intenderet virkning af en given praksis. Som Justesen 
udtrykker det: 

”Racisme og racediskrimination er således to forskellige fænomener, som kan findes 

sammen eller hver for sig. De behøver ikke være hinandens årsag. Racisme fører ikke 

nødvendigvis til racediskrimination. Kun hvis de racistiske holdninger udmøntes i kon-

krete offentlige udtalelser eller konkrete handlinger, vil de kunne udgøre racediskrimina-

tion. På samme måde er racediskrimination ikke altid et resultat af racisme. Indirekte og 

strukturel racediskrimination er begge eksempler på diskrimination uden racisme.” (Ju-

stesen 2003:16). 

I forbindelse med begrebsafklaringen skal det nævnes, at der med begreberne 
etniske minoritetsunge, elever med etnisk minoritetsbaggrund, unge med anden 
etnisk baggrund end dansk mv. anvendes en samlebetegnelse for en i realiteten 
meget heterogen gruppe af mennesker, og at undersøgelsen/rapporten ikke mu-
liggør en skelnen mellem delgrupperne indenfor denne samlebetegnelse. Endvi-
dere kan det fremhæves, at der i kraft af denne begrebsanvendelse defineres et 
magtforhold. ”Ved at blive indskrevet i en minoritets-/majoritetsramme er de 
unge i udgangspunktet indskrevet i en position som de mindre magtfulde i for-
hold til majoritetsbefolkningen, de etniske danskere” (Sørensen 2006:17). Dette 
kan tænkes at have haft betydning i forbindelse med respondenternes besvarelse 
af spørgeskemaet. Den måde, hvorpå jeg som forsker vælger at italesætte gen-
standsfeltet på, har betydning for respondenternes svar. 
 
I forlængelse heraf kunne man sige, at en undersøgelse som nærværende – på 
samme tid som den søger at afdække en diskriminationsproblematik – kan med-
virke til at fastholde de etniske minoriteter i en slags offerrolle, idet tilgangen til 
problemstillingen abonnerer på en problemfokuseret opfattelse af denne gruppe. 
Med denne rapport gør jeg på trods heraf ’indvandrerspørgsmålet’ til genstand 
for undersøgelse ud fra den overbevisning, at det er relevant at supplere en ofte 
spændt debat med forskningsbaseret input. 
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2. Den deskriptive analyse 

Formålet med kapitlet er dels at se på diskrimination ud fra virksomhedernes 
elevpræferencer, samt den hyppighed hvormed virksomhederne anvender for-
skellige begrundelser for det fravalg, der evt. er tale om. Dels at se på konsulen-
ternes handlemåder/strategier, dvs. se på hvordan konsulenterne vælger at hand-
le, når en virksomhed frabeder sig en praktikant med udgangspunkt i etnicitet 
eller religion/tro, samt på de overvejelser der fra konsulenternes side er i spil, når 
de vurderer, at det er o.k., at en virksomhed lægger vægt på de nævnte kriterier. 
 
Som det fremgår af foregående kapitel, er det udelukkende praktikkonsulenterne, 
undersøgelsen har været rettet mod. Virksomhederne er ikke blevet spurgt. Det 
billede, der tegnes af virksomhedernes elevpræferencer og tilhørende begrundel-
ser, er således et udtryk for konsulenternes opfattelse heraf på baggrund af kon-
takten til virksomhederne i arbejdet med formidlingen af praktikpladser. Oplys-
ningerne om virksomhedernes elevpræferencer er fx fremkommet ved, at konsu-
lenterne er blevet stillet flg. spørgsmål: ”Hvor ofte oplever du, at en virksomhed 
lægger vægt på elevens etniske baggrund?” Konsulenternes opfattelse af virk-
somhedernes elevpræferencer kan således være påvirket af konsulenternes egne 
holdninger, eventuelle fordomme etc. 
 
I dette kapitel vil jeg fremstille undersøgelsens data fra en deskriptiv vinkel og 
løbende diskutere tendenserne i materialet. De deskriptive data sammenholdes 
således med forskellige overvejelser. Variablene, som beskrives i det følgende, 
er alle bygget op efter samme overordnede princip. Med udgangspunkt i et over-
ordnet spørgsmål: ”Hvor ofte oplever du, at …”, ”Hvad er begrundelsen (…) når 
(…)?” eller ”Hvad gør du hvis (…)?”, er konsulenterne, ud for en række svarmu-
ligheder formuleret som udsagn, blevet bedt om at angive, hvor ofte/i hvilken 
udstrækning de kan tilslutte sig det pågældende udsagn. Udsagnene repræsente-
rer således selvstændige variable uden nogen anden indbyrdes relation end den, 
at de figurerer under samme hovedspørgsmål. 

2.1. Diskriminationens omfang 

Indledningsvis skal vi se på diskrimination ud fra virksomhedernes elev-
præferencer, dvs. virksomhedernes opmærksomhed på elevens etnicitet, religi-
on/tro eller sprogkundskaber, i konsulenternes udlægning. 
 
En relativt stor andel af konsulenterne, nemlig 40 pct., oplever ofte eller af og til, 
at en virksomhed lægger vægt på elevens etniske baggrund i forbindelse med 
praktikpladsformidlingen. 40 pct. svarer ’sjældent, men det forekommer’, mens 
de resterende 20 pct. svarer ’aldrig’. Man kan på denne baggrund konkludere, at 
spørgsmålet om etnicitet synes at være væsentligt for mange arbejdsgivere. Til-
med kan der argumenteres for, at respondenterne formentlig ikke har ’over-
rapporteret’ på et spørgsmål af denne karakter, idet det må formodes at være 
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kendt blandt arbejdsgiverne, at der ikke må lægges vægt på etnicitet i forbindelse 
med ansættelse af en praktikant eller arbejdstager som sådan1. Elevens reli-
gion/tro, derimod, er ikke i samme omfang noget virksomhederne går op i, idet 
blot 19 pct. af konsulenterne svarer, at de ofte eller af og til oplever, at der læg-
ges vægt på religion i forbindelse med praktikpladsformidlingen. Alternativt, 
kan det tænkes, at religion/tro opfattes som en del af spørgsmålet om etnicitet. 
 
Sprog derimod, er en klar faktor, idet 74 pct. af konsulenterne oplever, at virk-
somheden ofte eller af og til lægger vægt på elevens sprogkundskaber. Kun 8 
pct. svarer ’aldrig’. Sprogkundskaber kan imidlertid – alt afhængig af om sprog-
kravet er rimeligt i forhold til opgaven – være et sagligt kriterium at lægge til 
grund i en ansættelsessituation. En virksomheds opmærksomhed på sprogkund-
skaber er, iflg. Beskæftigelsesministeriets ’Vejledning om forskelsbehandlings-
loven 2005’ (p. 11-12), som regulerer forhold på arbejdsmarkedet i almindelig-
hed, rimelig, i det omfang sprogkravet står mål med det job, der skal varetages. 
Køn og alder er også klart i fokus, idet hhv. 60 pct. og 78 pct. ofte eller af og til 
oplever, at virksomheden lægger vægt på disse karakteristika. Det kan undre, at 
det tilsyneladende er helt almindelig praksis blandt virksomhederne at lægge 
vægt på disse forhold. Hvad angår alder, giver undersøgelsen imidlertid ikke 
svar på, om virksomhedernes opmærksomhed herpå delvis skyldes objektive 
alderskrav i forbindelse med varetagelsen af visse arbejdsopgaver. Endelig er der 
spurgt til, hvor ofte konsulenterne oplever, at virksomhederne lægger vægt på 
elevens udseende og sociale baggrund. Som det fremgår af figur 1, ser disse 
faktorer ud til at have en vis betydning, om end den er mindre end for faktorer 
som fx etnicitet og køn. 

Figur 1. 

Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens …? 
… etniske baggrund ofte eller af og til / aldrig 40 pct. / 20 pct. 
… religion/tro ofte eller af og til / aldrig 19 pct. / 51 pct. 
… sprogkundskaber ofte eller af og til / aldrig 74 pct. /   8 pct. 
… køn ofte eller af og til / aldrig 60 pct. / 12 pct. 
… alder ofte eller af og til / aldrig 78 pct. /   2 pct. 
… udseende ofte eller af og til / aldrig 30 pct. / 27 pct.  
… sociale baggrund ofte eller af og til / aldrig 20 pct. / 35 pct.  

 

                                                      
1 Jf. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Praktikanter er 
omfattet af denne lov, såfremt praktikforløbet er en del af et uddannelsesforløb på en 
uddannelse, der tager sigte på lønnet beskæftigelse. Denne lov beskytter i øvrigt mod 
enhver form for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der er begrundet i en persons 
race, hudfarve eller etniske oprindelse, religion eller tro, seksuelle orientering, nationale 
eller sociale oprindelse, politiske anskuelse, alder eller handikap (Beskæftigelsesmini-
steriets ’Vejledning om forskelsbehandlingsloven 2005’, p. 9). 
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Samlet kan man sige, at der fra arbejdsgiverside synes at blive lagt vægt på en 
hel del andet end blot kvalifikationer, når praktikpladser skal besættes. Forment-
lig adskiller dette mønster sig ikke væsentligt fra, hvilke ikke-saglige kriterier 
der i almindelighed lægges til grund, når ledige stillinger på arbejdsmarkedet 
skal besættes. Ved formidling af praktikpladser synes problemet imidlertid 
skærpet, i det omfang konsulenterne – som det formidlende led mellem elev og 
virksomhed – udviser velvilje overfor arbejdsgiverkravene, da kravene herved 
’legitimeres’ af en instans, som burde agere sagligt. 
 
Inden vi ser nærmere på konsulenternes handlingsstrategier og overvejelser i 
mødet med virksomhedernes krav, skal vi kaste et blik på, hvilke begrundelser 
virksomhederne bringer i anvendelse, når de frabeder sig en elev med anden 
etnisk baggrund eller anden religion/tro. 

2.2. Virksomhedsbegrundelser2 

Under formuleringen ”Hvad er begrundelsen fra virksomhedens side, når virk-
somheden ikke ønsker en elev med anden etnisk baggrund eller anden religi-
on/tro?”, er konsulenterne blevet bedt om at krydse af, i hvilken grad virksom-
hederne anvender en række forskellige begrundelser. Konsulenterne har altså 
taget stilling til, i hvilken udstrækning de – i kontakten med virksomhederne – 
møder en række begrundelser for, at virksomhederne frabeder sig praktikanter 
med etnisk minoritetsbaggrund. 
 
Som det fremgår af figur 2, møder 71 pct. af konsulenterne i høj grad eller i no-
gen grad begrundelsen ”De etniske elever mangler danske sprogkundskaber”. Vi 
ser således igen, at spørgsmålet om sprogkundskaber spiller en betydelig rolle. 
Imidlertid giver spørgeskemaet ikke noget svar på, hvordan den store opmærk-
somhed på sprogkundskaber nærmere skal tolkes. Det er interessant at overveje, 
om der er tale om en reelt begrundet frygt for, at elever med minoritetsbaggrund 
ikke mestrer det danske sprog tilstrækkeligt til at varetage de jobfunktioner, der 
måtte være tale om, eller om fokuseringen på sprogproblematikken er en und-
skyldning, som arbejdsgiveren bringer i anvendelse for ikke at ville ansætte etni-
ske minoritetsunge. Hvis vi antager, at sproget ikke blot anvendes som en und-
skyldning, men har rødder i en forventning om, at en del elever med minoritets-
baggrund har problemer med det danske sprog, og hvis arbejdsgiveren på denne 
baggrund generelt fravælger elever med minoritetsbaggrund – uden at tage højde 
for om det gælder i det konkrete tilfælde – er der tale om ’statistisk diskriminati-
on’. Begrebet statistisk diskrimination har været anvendt i forbindelse med det 
forhold, at kvinder ved ansættelse generelt er dårligere stillet i forhold til deres 

                                                      
2 Med det formål at forenkle en omfattende datamængde er visse variable fra datamateri-
alet udeladt i de efterfølgende beskrivelser og analyser. Den interesserede læser henvises 
til appendiks G, hvor frekvenstabeller for det samlede datamateriale er optrykt. Sorterin-
gen af variablene er foretaget på grundlag af teoretiske argumenter og korrelationsana-
lyser. 
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mandlige medansøgere, alene fordi de tilhører kategorien ’kvinde’, og som følge 
heraf anskues som potentielle mødre, med det fravær der traditionelt knytter sig 
hertil. Det er ikke givet, at den enkelte kvindelige ansøger er en potentiel mor. 
Imidlertid underlægges hun en negativ forventning om et længerevarende fra-
vær, fordi hun tilhører kategorien ’kvinde’. 
 

Figur 2. 

Begrundelser fra virksomhedens side, når virksomheden ikke ønsker en 
elev med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro. (Ifølge konsulen-
terne). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointen i forbindelse med fænomenet statistisk diskrimination er således, at en 
ansøgers tilhørsforhold til kategorier som ’kvinde’ eller ’indvandrer’ – allerede 
inden en samtale – vil tiltrække sig arbejdsgiverens negative opmærksomhed, 
idet han/hun opererer ud fra en tænkning, baseret på en statistisk forventning der 
siger, at ansøgeren før eller siden skal på barsel hhv. savner sproglige færdig-
heder. Den statistiske forventning er begrundet i, at der er en højere sandsynlig-
hed for disse udfald, når ansøgeren er kvinde hhv. etnisk minoritet, sammenlig-
net med hvis ansøgeren var mand hhv. etnisk dansker. Der er således ikke tale 
om, at arbejdsgiveren fravælger kvinden eller indvandreren pga. en foragt for 
disse grupper af individer, som det er tilfældet med den smagsbetingede diskri-
mination. Sorteringen sker alene på grundlag af en række negative forventninger 
knyttet til grupperne. Den enkelte udsættes således for diskrimination i denne 
proces. Det korrekte ville være, hvis arbejdsgiveren valgte alene at forholde sig 
til ansøgerens kvalifikationer og i tilfældet med ’indvandreren’ fx lod en samtale 
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afgøre ansøgers sproglige kompetencer3. Det kunne endvidere være interessant 
at få undersøgt, hvorvidt eventuelle sprogkrav fra arbejdsgiverside baserer sig på 
faktiske eller blot forventede krav fra kunder og brugere til sprogbeherskelsen 
hos de ansatte i en virksomhed. 
 
Hvis vi igen vender blikket mod virksomhedernes begrundelser, ser vi, at mang-
lende faglige kundskaber – i modsætning til de sproglige – ikke så entydigt teg-
ner sig som et problem for arbejdsgiverne, idet ’kun’ 30 pct. af konsulenterne 
har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad møder denne begrundelse. 
 
Iflg. Integrationsministeriets Tænketanks rapport fra 2004 er der grund til at 
antage, at fagligheden kan være et problem blandt unge på erhvervsuddannelser-
ne. Samtidig gør rapporten opmærksom på, at noget tyder på, at ”der på visse 
uddannelsesretninger stilles uforholdsmæssigt høje boglige krav, som ikke 
umiddelbart kan begrundes i de efterfølgende arbejdsfunktioner” – krav der øger 
frafaldet blandt bogligt svage unge med såvel dansk som udenlandsk baggrund 
(p. 46). På den baggrund er det en af rapportens anbefalinger, at det undersøges, 
om de boglige krav på erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb er for 
høje i forhold til arbejdsmarkedets behov. 
 
Næsten 50 pct. angiver, at forhold vedrørende omgangsformer på de danske 
arbejdspladser er en begrundelse, de i høj grad eller i nogen grad støder på, hvil-
ket fortæller, at virksomhederne, for en stor dels vedkommende, mener, at et 
manglende kendskab til omgangsformer udgør et problem. 
 
Begrundelsen, at tørklædet (eller anden påklædning) ikke passer ind i virksom-
heden, ser derimod ikke ud til at have så stor betydning – dog har relativt mange 
konsulenter (dvs. 40 pct.) svaret ’ved ikke’ til dette, dvs. til om virksomhederne i 
forbindelse med fravalget af elever med anden etnisk baggrund eller anden reli-
gion/tro bringer tørklædebegrundelsen i spil. 
 
Endelig har konsulenterne forholdt sig til begrundelsen ”Virksomheden vil be-
skytte den etniske elev mod chikane fra kolleger eller kunder, og undlader derfor 
at tage eleven i praktik.” Blot 8 pct. har her svaret i høj grad eller i nogen grad, 
mens 52 pct. har svaret i mindre grad eller slet ikke, mens de resterende 40 pct. 
har benyttet ’ved ikke’. Anvendelsen af denne begrundelse vil jeg forholde mig 
til i diskussionskapitlet (kap. 4). 

                                                      
3 Begrebet statistisk diskrimination må ikke forveksles med de juridiske begreber direkte 
og indirekte diskrimination. Man vil imidlertid formentlig i en række tilfælde kunne 
anvende fænomenet statistisk diskrimination som forklaringen på, at en arbejdsgiver 
udøver direkte diskrimination. 
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2.3. Konsulenternes handlingsstrategier 

Vi skal nu se, hvordan konsulenterne vælger at handle, når en virksomhed frabe-
der sig en praktikant med udgangspunkt i etnicitet eller religion/tro. Konsulen-
terne er således blevet spurgt: ”Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den 
ikke ønsker en elev med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro?” Kon-
fronteret med en række handlingsstrategier har konsulenterne udtrykt i hvilken 
grad, de vælger en given strategi. 
 
Den elektroniske opsætning af spørgeskemaet har muliggjort en ’sorteret’ præ-
sentation af spørgsmålene, således at respondenter, der tidligere i spørgeskemaet 
har anført, at de aldrig har oplevet, at en virksomhed lægger vægt på etnisk bag-
grund, sprogkundskaber eller religion/tro, (dvs. har benyttet svarboksen ’aldrig’ i 
samtlige tre variable, q29, 30 og 31), ikke er blevet bedt om at forholde sig til 
spørgsmålet om handlingsstrategi. 

Figur 3. 

Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev med an-
den etnisk baggrund eller anden religion/tro? 

 
Vi ser, at 63 pct. er positivt stemt for strategien ”Jeg forsøger at imødekomme 
virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, at jeg skal servicere virksomheder-
ne”. For en umiddelbar betragtning kan man konstatere, at mange tilsyneladende 
tager et stort hensyn til virksomhedernes ønsker – måske på bekostning af hen-
synet til at undgå diskrimination af unge med minoritetsbaggrund. Det er imid-
lertid muligt, at konsulenternes handlemåde først og fremmest må forstås som et 
ønske om at udvise samarbejdsvilje overfor deres kontakter på virksomhederne, 
og at handlemåden – som hovedregel – ikke forbindes med konsekvenserne. 
Konsulenterne synes at være spændt ud mellem to modstridende interesser. På 
den ene side finder vi en række virksomheder med en forestilling om, at de kun 
vil have en etnisk dansk praktikant, og på den anden side en gruppe elever, der 
ikke tilhører majoriteten, men med krav på ikke at blive forskelsbehandlet på et 
usagligt grundlag. 
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grad’ / ’slet ikke’ 

23 pct. / 46 pct. 
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baner og prøve en etnisk elev alligevel 
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  3 pct. / 82 pct. 
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Konfronteret med handlingsstrategien ”Situationen bringer mig i tvivl om, hvad 
jeg skal gøre – jeg savner en klar politik på området”, har 23 pct. svaret i høj 
grad eller i nogen grad. Mere end ¾ af konsulenterne føler sig tilsyneladende 
rimeligt sikre på deres handlemuligheder og efterspørger ikke i nævneværdig 
grad en mere klar politik på området. Interessant er det, at relativt mange synes, 
at de er på sikker grund samtidig med, at de forsøger at imødekomme virksom-
hedernes ønsker mht. etnicitet og religion/tro.. Et kryds mellem strategierne ”Si-
tuationen bringer mig i tvivl om, hvad jeg skal gøre – jeg savner en klar politik 
på området” og ”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det 
ligger i mit job, at jeg skal servicere virksomhederne” viser således, at 77 re-
spondenter har svaret i mindre grad/slet ikke ud for spørgsmålet om tvivl og i 
høj grad/i nogen grad ud for spørgsmålet om at forsøge at imødekomme  
(N = 180). Måske er forklaringen, at konsulenterne ikke er vidende om, at de 
handler mod gældende lov, såfremt de imødekommer virksomhedernes ønsker, 
hvad angår etnicitet og religion/tro. Måske ved de det, men vurderer, at det alli-
gevel er hensigtsmæssigt at imødekomme arbejdsgiverkravene. 
 
Hvad angår handlingsstrategien ”Jeg foreslår virksomheden at tænke i nye baner 
og prøve en etnisk elev alligevel” svarer 80 pct. bekræftende. Dette synes over-
raskende – umiddelbart strider det vel imod, at relativt mange ovenfor har svaret, 
at de forsøger at imødekomme virksomhedernes ’sorteringskrav’ ud fra et ser-
vicehensyn? Hvis vi krydser strategierne ”Jeg foreslår virksomheden at tænke i 
nye baner …” og ”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske …” ser vi, 
at 89 respondenter har svaret i høj grad/i nogen grad ud for begge (N = 179). 
Hvis man vil forklare, at de 89 respondenter har valgt to umiddelbart modstri-
dende handlingsstrategier, kunne en forklaring være, at en del konsulenter rent 
faktisk foreslår virksomhederne at tænke i nye baner, hvilket bliver afvist, hvor-
efter de vælger en strategi, der imødekommer virksomhedernes ønsker. En sådan 
forklaring illustrerer den dobbeltrolle, konsulenterne formodes at befinde sig i, 
hvor hhv. elevernes rettigheder og virksomhedernes ønsker forsøges respekteret. 
Der er imidlertid ikke empirisk belæg for at sige, at den ene strategi kommer før 
den anden. 
 
En anden forklaring kunne være, at de enkelte virksomheder fremsætter deres 
ønsker/krav vedr. etnicitet med forskellig styrke, og at dette har indflydelse på, 
hvorvidt konsulenterne i den konkrete formidlingssituation bringer forslaget om 
at tænke i nye baner i spil. Det er således sandsynligt, at konsulenterne føler sig 
frem og handler forskelligt alt afhængig af situationen. Det vil sige, at måden, 
hvorpå virksomhedernes eventuelle ønsker/krav håndteres, kan være forskellig 
fra gang til gang. 
 
Endelig er konsulenterne blevet konfronteret med handlingsstrategien ”Jeg siger 
til virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, hvis de fastholder ønsket”. En stra-
tegi ingen overhovedet benytter ’i høj grad’. 97 pct. har derimod svaret i mindre 
grad eller slet ikke. Her er tale om en meget entydig svarfordeling, som kunne 
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tolkes sådan, at stort set alle konsulenterne – i yderste konsekvens – er klar til at 
bøje sig for virksomhedernes krav. I hvert fald kan man konkludere, at forslaget 
om at afbryde samarbejdet med virksomheder, der siger, at de ikke ønsker en 
elev med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro, ikke er populært blandt 
respondenterne. Umiddelbart peger dette på, at loyalitet med virksomhederne er 
et kodeord. Måske er konsulenterne mere loyale overfor deres kontakter på virk-
somhederne, som de evt. bedre kan identificere sig med, end skolens elever. I 
kapitel 3 (afsnit 3.3.1) er dette spørgsmål analyseret mere indgående. Imidlertid 
kan man også tænke sig den mere simple forklaring, at konsulenterne har en 
jobmæssig forpligtelse til at få et vist kvantum praktikaftaler i hus, hvorfor der 
ikke er ’råd til’ at stille sig på bagbenene. Det skal fungere – og det skal det også 
næste gang, konsulenten henvender sig til virksomheden. Med andre ord, man 
siger helst ikke til en arbejdsgiver, at man ikke vil samarbejde med vedkommen-
de. 

2.4. Konsulenternes overvejelser 

I forlængelse af ovenstående fremstilling af konsulenternes handlingsstrategier 
skal vi se på, hvilke overvejelser der fra konsulenternes side ligger til grund, når 
de siger, at det efter deres vurdering er o.k., hvis en virksomhed lægger vægt på 
etnisk baggrund eller religion/tro. 
 
Det fremgår af grafen i figur 4, at konsulenterne i en vis udstrækning slutter op 
om følgende begrundelser: ”manglende sprogkundskaber”, ”kender ikke om-
gangsformen” og ”tørklæde (ell. lign.) passer ikke ind”, mens de øvrige begrun-
delser ikke ser ud til at have afgørende betydning. 
 
Spørgsmålet om manglende sprogkundskaber behandles mere indgående i kapi-
tel 4. Hvad angår tørklædebegrundelsen, skal det nævnes, at sådan som forskels-
behandlingsloven er formuleret, kan arbejdsgivere ikke uden videre – eller blot 
med henvisning til, at kunderne ikke bryder sig om tørklæder – afvise en ansø-
ger, fordi vedkommende bærer tørklæde. Tilsvarende kan en allerede ansat, hel-
ler ikke nægtes at bære tørklæde. Der skal være en saglig grund, som gerne 
handler om sikkerhed, sundhed eller hygiejne. Eksempelvis må en arbejdsgiver 
gerne afvise en sikh, der fastholder retten til at bære turban, hvis arbejdet kræ-
ver, at der bæres sikkerhedshjelm (Beskæftigelsesministeriet, 2005:12-13). Nog-
le gange løser virksomhederne ’tørklædeproblemet’ ved selv at udarbejde religi-
øs hovedbeklædning, som passer ind i virksomhedens uniformskrav og image. 
Coop, DSB og McDonalds er eksempler på virksomheder, der har praktiseret 
dette (Jacobsen 2005:3). Spørgsmålet om retten til at bære tørklæde i en arbejds-
sammenhæng kan imidlertid være vanskeligt at afgøre, hvilket også fremgår af 
Beskæftigelsesministeriets ’Vejledning om forskelsbehandlingsloven 2005’. I 
vejledningen står, at ”det ikke er muligt at opstille faste retningslinjer for, hvad 
en arbejdsgiver/arbejdstager skal acceptere. Hver sag beror på en konkret vurde-
ring, som naturligvis løbende skal tilpasses samfundsudviklingen” (2005:12). 
(Mere om tørklæder i næste kapitel). 
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Figur 4. 

Begrundelser fra konsulentens side der retfærdiggør, at virksomheden læg-
ger vægt på etnisk baggrund eller religion/tro. 
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Der synes at kunne spores en vis uoverensstemmelse mellem respondenternes 
besvarelse af handlings- og holdningsspørgsmål. Konsulenterne fremstår således 
mere ’korrekte’ i deres holdninger end i deres handlinger. Dette skyldes for-
mentlig, at holdning ikke nødvendigvis følges op af praktisk handlemåde. Inten-
tionerne kan være gode, men hverdagen kompliceret. En anden og mere praktisk 
forklaring kunne være, at formuleringen af holdningsspørgsmålene har givet 
anledning til misforståelser. En nærmere gennemgang af de kvalitative svar un-
der dette spørgsmåls åbne svarkategori underbygger imidlertid ikke denne teori. 
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3. Den multivariate analyse 

3.1. Konsulenternes handlingsstrategier 

I foregående kapitel så vi (i afsnit 2.3), hvordan konsulenterne handler, når en 
virksomhed frabeder sig en praktikant af anden etnisk oprindelse end dansk. Det 
fremgik, at konsulenterne især gør brug af følgende handlingsstrategier: ”Jeg 
forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, at jeg 
skal servicere virksomhederne”, og ”Jeg foreslår virksomheden at tænke i nye 
baner og prøve en etnisk elev alligevel”. Derimod synes strategien: ”Jeg siger til 
virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, hvis de fastholder ønsket”, ikke at 
være så populær. Endvidere blev der nævnt en række forhold, der kan forklare 
konsulenternes valg af handlingsstrategi. I dette kapitel skal strategierne ”Jeg 
forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, at jeg 
skal servicere virksomhederne”, og ”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil 
samarbejde, hvis de fastholder ønsket” nærmere analyseres. Indholdsmæssigt 
ligger disse strategier længst fra hinanden, hvis man ser på strategiernes indbyr-
des relation. Sagt med andre ord udgør disse strategier yder-polerne for, hvordan 
konsulenterne kan vælge at reagere, når virksomheden siger, at den ikke ønsker 
en elev med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro. 
 
Kapitlet er således koncentreret om en tolkning af disse handlingsstrategier ud 
fra binære logistiske regressionsanalyser. Endvidere – og vha. samme analytiske 
tilgang – skal vi i dette kapitel se på et aspekt af det typiske aftaleforløb (afsnit 
3.3), som kort fortalt drejer sig om, hvilke faktorer der har betydning for, at kon-
sulenterne gør brug af en praksis, efter hvilken de anbefaler virksomheden en 
elev på grundlag af en forestilling om ’det gode match’. 
 
Endelig skal konsulenternes faktiske reaktionsmuligheder – set i forhold til lov-
givningens bestemmelser – forsøges afklaret lidt nærmere, idet undersøgelsens 
data peger i retning af, at en del konsulenter ikke sjældent befinder sig i situa-
tioner, som må være vanskelige at håndtere (afsnit 3.2). 
 
Men først skal vi koncentrere os om handlingsstrategierne og hvilke forhold, der 
spiller ind i forhold til valget af en given strategi. Nedenfor er bragt en figur som 
udtrykker, hvordan regressionsanalyserne på de efterfølgende sider er bygget op. 
 
Som nævnt i foregående kapitel er konsulenterne blevet spurgt: ”Hvad gør du, 
hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev med anden etnisk baggrund 
eller anden religion/tro?”. Herpå har de angivet i hvilken udstrækning, de kan 
tilslutte sig en given strategi. Det er vigtigt at bemærke, at der her er tale om 
uafhængige handlingsstrategier, som ikke gensidigt udelukker hinanden. Der er 
derfor foretaget to selvstændige analyser, som udpeger en række faktorer af be-
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tydning for, hvorvidt konsulenterne gør brug af den pågældende strategi. Hvilke 
uafhængige variable, der er indgået i modelsøgningen, fremgår af appendiks D. 

Figur  5. 

 
 
I binære logistiske regressionsanalyser antages den afhængige variabel at være 
binær (Kreiner 1999:412), hvorfor der er foretaget en række omkodninger af 
svarkategorierne tilhørende handlingsstrategierne. ’I høj grad’ og ’i nogen grad’ 
er således lagt sammen til én kategori, og det samme gør sig gældende for kate-
gorierne ’i mindre grad’ og ’slet ikke’. Tilsvarende har det været nødvendigt at 
foretage omkodninger af svarkategorierne i de uafhængige variable, for derved 
at spare på antallet af frihedsgrader, idet målet har været at finde signifikante 
sammenhænge – trods materialets begrænsede omfang (N = 206). Velvidende at 
sådanne omkodninger/sammenlægninger ikke blot er en reduktion af kompleksi-
tet, men ligeledes en reduktion af informationsmængden i materialet, har jeg 
valgt at foretage disse. 
 
Der er som udgangspunkt foretaget baglæns modelsøgning, men fremgangsmå-
den er suppleret med forlæns, idet variable og interaktioner er tilføjet løbende. 
Modelsøgningerne er foretaget vha. Wald-testet, og der er generelt valgt et signi-
fikansniveau på p ≤ 0,05 som grænseværdi for, om en variabel er beholdt i en 
given model. Modelsøgningerne er foretaget under hensyntagen til det hierarki-
ske princip, men teoretisk vigtige variable er prioriteret højere end baggrundsva-
riable. I praksis betyder det, at disse er beholdt i en given model trods en mindre 
signifikant testscore end baggrundsvariablene. Slutmodellerne indeholder ingen 
interaktioner, om end en lang række interaktioner har været prøvet. 
 
 

Baggrundsvariable 

Udgangspunkt: 
”Hvad gør du, hvis virksomheden siger, 
at den ikke ønsker en elev med anden 
etnisk baggrund eller anden religi-
on/tro?” 
 
Handlingsstrategi: 
- ”Jeg forsøger at imødekomme virk-
somhedens ønske, da det ligger i mit job, 
at jeg skal servicere virksomhederne” 
 
- ”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke 
vil samarbejde, hvis de fastholder øn-
sket.” 

Konsulentens holdning 
til krav 

Virksomhedsbegrundelse 

Virksomhedskrav/ 
elevpræferencer 
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3.1.1. “… det ligger i mit job, at jeg skal servicere virksomhederne” 

Som det fremgår af foregående kapitel (afsnit 2.3), er 63 pct. af konsulenterne 
positivt stemt for strategien ”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, 
da det ligger i mit job, at jeg skal servicere virksomhederne”. (Fremover: ’ser-
vicestrategien’). I tabel 1 er slutmodellen vist for en analyse, hvor en række vari-
able, som kunne have betydning for, hvorvidt den enkelte konsulent vælger ’ser-
vicestrategien’, er indgået i en samlet model. Tabellen viser således, at der er en 
statistisk sikker sammenhæng mellem konsulentens tilbøjelighed til at vælge 
’servicestrategien’ og de opførte variable i tabellen. Som det ofte er tilfældet i 
forbindelse med denne type af analyse, udtrykker signifikansen på hhv. 1%- og 
5%-niveauet en statistisk sammenhæng, som er hhv. meget og ret sikker, mens 
signifikans på 10%-niveau et udtryk for en relativt svag sammenhæng. 
 
Af tabellen fremgår, at det forhold at konsulenten ofte/af og til oplever, at en 
virksomhed lægger vægt på elevens etniske baggrund, når ledige praktikpladser 
skal besættes, har betydning for, at konsulenten vælger ’servicestrategien’. Den-
ne sammenhæng er måske ikke så overraskende, idet man kan forestille sig, at 
konsulenter, som ofte konfronteres med virksomhedsønsker vedr. etnicitet, fin-
der det vanskeligt ikke at give efter for ønsker af denne karakter, såfremt deres 
formidlingsarbejde – herunder forpligtelsen til at servicere virksomhederne – i 
det store hele skal lykkes. 
 
Som tidligere beskrevet synes konsulenterne at være spændt ud mellem modstri-
dende interesser. På den ene side finder vi en række virksomheder, der er mere 
eller mindre fast besluttet på, hvilke elever de vil have i praktik – og måske i 
særdeleshed hvilke de ikke vil have. På den anden side finder vi den gruppe af 
elever, der står for at skulle i praktik, som alle har krav på at blive vurderet alene 
ud fra saglige kriterier. Endelig finder vi en jobmæssig forpligtelse, som konsu-
lenterne mange steder vil være underlagt, som handler om at indgå flest mulige 
uddannelsesaftaler. Med henvisning til Lipsky (1980) er det ”karakteristisk for 
markarbejdernes arbejdssituation, at de ofte oplever en kløft mellem de krav, der 
stilles til dem fra både lovgivning, andre regler, ledelsen og klienterne, og deres 
egne begrænsede ressourcer” (Winter 2004:79). For at kompensere for den følel-
se af utilstrækkelighed, der opstår i dette flersidede dilemma, gør ’street-level 
bureaucrats’1 (konsulenterne), iflg. Lipsky, brug af en række afværgemekanis-
mer. Eksempelvis kan konsulenten vælge at prioritere sine ’klienter’, dvs. ele-
verne, ud fra et princip om, at dem, der er nemmest at ’sælge’, afsættes først, 
hvilket i en række tilfælde vil stille elever med minoritetsbaggrund ringere end 

                                                      
1 Med ’street-level bureaucrats’ forstår Lipsky  en bred palet af offentligt ansatte, som i 
deres daglige virke i kontakten med befolkningen bliver de egentlige politiske beslut-
ningstagere. ”Det er dem, der ’afleverer’ den offentlige politik til borgerne (…).” Også 
kaldet ’markarbejderne’ (Winter 2004:78). Praktikkonsulenternes situation kan på en 
række punkter sammenlignes med disse ’street-level bureaucrats’. 
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dem uden, men – i takt med at uddannelsesaftalerne underskrives – give konsu-
lenten en følelse af at udrette noget. 
  
Tabel 1.2 

Faktorer af betydning for om konsulenterne vælger handlingsstrategien: 
”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, 
at jeg skal servicere virksomhederne.” 

 

 Signifikans 

Hvad har betydning for om konsulenterne benytter 
handlingsstrategien: 
 
”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens 
ønske, da det ligger i mit job, at jeg skal servicere 
virksomhederne”? 
 

 
Etnicitetskravet *** 

 
At konsulenterne ofte/af og til møder etnicitets-
kravet fra virksomhedernes side  

 
At der lægges vægt på andre 
ting, også *** 

 

 
At konsulenterne er helt/overvejende enige i flg.: at 
det er o.k., hvis virksomhederne lægger vægt på 
etnicitet eller religion/tro, for de lægger typisk også 
vægt på andre ting, fx køn 

 
Holdning til tørklæde mv.  ** 

 

 
At konsulenterne er helt/overvejende enige i flg.: at 
det er o.k., hvis virksomhederne lægger vægt på 
etnicitet eller religion/tro, for tørklædet (eller anden 
påklædning) passer ikke ind i virksomhederne 

 
Skoletype** ***/** 

 
At konsulenterne er ansat på en merkantil hhv. en 
teknisk skole 

 
Region** ***/* 

 
At konsulenterne er ansat på en skole i region 
Nordjylland 
 

 
 
 
 

                                                      
2 I appendiks E er tabellerne bragt med flere oplysninger. 

Anm.:  
1. Den afhængige variabel er variablen Handlingsstrategi – servicerer virksomhederne. 0 = "I mindre 

grad/slet ikke", 1 = "I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ”I høj grad/i nogen grad” er 61,8 % 
2. *** Signifikant på 1 % niveau 
3. ** Signifikant på 5 % niveau 
4. * Signifikant på 10 % niveau 
5. ***/** og ***/* betyder, at sammenhængen er signifikant i forhold til to forskellige referencegrup-

per med forskellige signifikansniveauer 
6. Stjerner ved variabelnavne refererer til test af den samlede kategori 
7. N = 170 
8. -2 log likelihodd = 167,146 
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”…Street-level bureaucrats often choose (or skim off the top) those who seem most 

likely to succeed in terms of bureaucratic success criteria. This will happen despite for-

mal requirements to provide clients with equal chances for service (…). Employment 

counselors, for example, may send to jobs people who have the greatest chance to gain 

employment anyway, to the neglect of people who are more difficult to place.” (Lipsky 

1980:107) 

Fænomenet creaming (at skumme fløden), som der hentydes til i citatet, er, iflg. 
Lipsky, samtidig et resultat af, at konsulenten ikke belønnes for at tage chancer. 
Fænomenet kan derfor – i det omfang konsulenten per erfaring ved, at formid-
lingen af en ikke-etnisk dansk elev vil møde modstand fra visse virksomheder – 
forklare tendenser til, at først og fremmest de etnisk danske elever formidles en 
praktikplads. Konsulentens praksis for imødekommelse af diskriminerende in-
strukser må således ses i sammenhæng med konsulentens behov for succes. 
 
At virksomheden lægger vægt på etnicitet, har altså betydning for, om konsulen-
terne vælger servicestrategien, dvs. om konsulenterne ud fra et servicehensyn 
vælger at imødekomme virksomhedernes ønsker/sorteringskrav. Men hvad siger 
analysen om sammenhængen mellem konsulentens egne holdninger og valget af 
’servicestrategien’? Iflg. tabellen er der en øget sandsynlighed for at vælge ’ser-
vicestrategien’ blandt de konsulenter der, konfronteret med spørgsmålet ”Er det 
o.k., hvis en virksomhed lægger vægt på etnisk baggrund eller religion/tro?”, har 
svaret helt/overvejende enig til følgende: ”Ja, for virksomhederne lægger typisk 
også vægt på andre ting. Fx køn.” og ”Ja, for tørklædet (eller anden påklædning) 
passer ikke ind i virksomhederne”. 
 
Hvad angår disse holdninger blandt konsulenterne, er der for det første tale om, 
at de betragter opmærksomhed på etnicitet eller religion/tro fra virksomhedshold 
som legitim, i det omfang denne opmærksomhed kan sidestilles med opmærk-
somheden på fx køn. Dette er interessant, eftersom det heller ikke er lovligt at 
vælge/fravælge praktikanter eller anden arbejdskraft på baggrund af køn. Som 
det fremgår af foregående kapitel, er køn imidlertid et karakteristikum, som ikke 
sjældent fremhæves i forbindelse med praktikpladsformidlingen. 
 
For det andet finder vi den holdning blandt konsulenterne, at tørklædet (eller 
anden påklædning) ikke passer ind i virksomhederne, hvorfor det er o.k., hvis en 
virksomhed lægger vægt på etnisk baggrund eller religion/tro. Hvorvidt ’Føtex-
sagen’ og lignende sager, som har spillet en væsentlig rolle i medierne, kan have 
påvirket konsulenternes syn på spørgsmålet om tørklæde, kan overvejes3. I 2005 
                                                      
3 Føtex-sagen kort fortalt: “Den 21. januar 2005 afsagde Højesteret dom i en sag 
(U2005.1265H) om retten til at bære hovedtørklæde som ansat i et supermarked. Høje-
steret slog fast, at det ikke var ulovlig indirekte forskelsbehandling at nægte en ansat at 
bære religiøst begrundet hovedtørklæde, fordi virksomheden havde en skriftlig formule-
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fastslog Højesteret i Føtex-sagen, ”at det ikke var ulovlig indirekte forskelsbe-
handling at nægte en ansat at bære religiøst begrundet hovedtørklæde”. Afgø-
relsen gik på, at Føtex ”havde en skriftlig formuleret personalepolitik, der klart 
beskrev beklædningsreglementet […], som arbejdsgiveren konsekvent håndhæ-
vede”. Formålet med denne politik ”var at fremstå som en politisk og religiøs 
neutral virksomhed, hvor medarbejderne fremtræder ens og neutrale” (Beskæf-
tigelsesministeriet, 2005:13). 
 
Dommen er blevet kritiseret for, at hensynet til virksomhedens præsentation 
udadtil har vejet tungere end hensynet til muslimske kvinders ret til ikke at blive 
forskelsbehandlet pga. deres religion (Jacobsen 2005:2). Kritikken af dommen i 
Føtex-sagen hæfter sig ved, at ”Føtex ikke er en virksomhed, der har som sit 
formål at fremme et særligt religiøst budskab, herunder såkaldt religiøs neutrali-
tet.” (ibid. p.3). I kritikken påpeges det i øvrigt, at der i et samfund med flere 
kulturer lige såvel kan argumenteres for, ”at en virksomhed netop signalerer en 
form for religiøs neutralitet ved at vise, at der er plads til alle religioner.” (ibid. 
p.5). 
 
Endelig er der i analysen taget højde for en række baggrundsvariable. Flere af 
disse baggrundsvariable er imidlertid behæftet med en vis usikkerhed4, hvorfor 
jeg mener, at disse variable ikke kan tillægges alt for megen vægt. Kommenta-
rerne vil derfor her og i det følgende være relativt kortfattede, når det drejer sig 
om baggrundsvariablenes effekt. Iflg. tabellen taler sandsynlighederne for, at 
konsulenter på de merkantile hhv. de tekniske skoler skiller sig ud fra skoler, 
som tæller både handelsskole og teknisk skole, ved at vælge ’servicestrategien’ 
mest. Sandsynlighederne taler endvidere for, at konsulenter på skoler i region 
Nordjylland vælger ’servicestrategien’ mest, mens konsulenterne i region Ho-
vedstaden vælger den mindst. Dette kunne umiddelbart tyde på, at Hovedstaden 
er ’længere fremme’, hvad ligebehandling angår. Imidlertid må en sådan konklu-
sion fremsættes med stor forsigtighed. En alternativ forklaring kunne være, at 
der er flere virksomheder at samarbejde med i hovedstadsregionen, hvormed det 

                                                                                                                                   
ret personalepolitik, der klart beskrev beklædningsreglementet, og som arbejdsgiveren 
konsekvent håndhævede. Formålet med reglementet var at fremstå som en politisk og 
religiøs neutral virksomhed, hvor medarbejderne fremtræder ens og neutrale.” Nærvæ-
rende beskrivelse af ’Føtex-sagen’ findes i Beskæftigelsesministeriets Vejledning om 
forskelsbehandlingsloven 2000, p.13. 
4 Usikkerheden på baggrundsvariablene har at gøre med (1) skolernes indberetningsform 
– se appendiks A for en nærmere redegørelse, og (2) at variationen er betragtelig mht. 
hvor mange konsulenter der har med praktikpladsformidling at gøre på de enkelte skoler. 
Nogle steder er der få folk på opgaven, der til gengæld bruger en væsentlig del af deres 
arbejdstid på det, mens man andre steder har mange forskellige til at varetage opgaven 
(herunder faglærere). Følgelig er der stor forskel på antallet af ’konsulenter’, der fra hver 
skole har deltaget i undersøgelsen og derfor også forskel på, hvordan de forskellige sko-
ler og regioner er repræsenteret i undersøgelsen. 
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bliver mindre omkostningsfyldt at holde på principperne, idet samarbejdet med 
dem der fastholder etnicitetskravet bedre kan ’undværes’. 

3.1.2. “... vil ikke samarbejde, hvis de fastholder ønsket” 

Hvad angår handlingsstrategien ”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil sam-
arbejde, hvis de fastholder ønsket”, er blot 3 pct. positivt stemt – og vel at mær-
ke alene i forhold til kategorien ’i nogen grad’. Ingen overhovedet har benyttet 
svarmuligheden ’i høj grad’. De 3 pct., som ’i nogen grad’ vælger denne strategi, 
modsvarer alene 6 respondenter. Vi opererer således med en meget ’tynd’ mo-
del. Jeg har imidlertid valgt at bringe slutmodellen, om end man ikke kan tillade 
sig at tillægge modellen særlig megen vægt. Begrundelsen er, at det er interes-
sant at forholde sig til de mulige sammenhænge, der er i spil, idet strategien om 
at afbryde samarbejdet udgør den diametrale modsætning til ’servicestrategien’. 
 
Udgangspunktet, som konsulenterne har skullet forholde sig til, er fortsat formu-
leringen ”Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev med 
anden etnisk baggrund eller anden religion/tro?” I tabel 2 er slutmodellen vist for 
en analyse, hvor en række variable, som kunne have betydning for, hvorvidt den 
enkelte konsulent vælger strategien om i yderste konsekvens at afbryde samar-
bejdet, er indgået i en samlet model. 
 
Af tabel 2 fremgår, at konsulenten ofte/af og til oplever, at en virksomhed læg-
ger vægt på elevens etniske baggrund, når ledige praktikpladser skal besættes, og 
at det får den betydning, at konsulenten er parat til at afbryde samarbejdet. Udsat 
for et enslydende ønske/krav fra virksomhedsside handler denne andel af konsu-
lenter således lige modsat deres mere ’serviceorienterede’ kolleger, for hvem 
forpligtelsen til at servicere virksomhederne vejer tungere end hensynet til at 
undgå at udøve forskelsbehandling. 
 
Man kunne på den baggrund forvente, at vi har at gøre med to radikalt forskelli-
ge konsulenttyper. Hvis vi her krydser strategien om at afbryde samarbejdet med 
’servicestrategien’, ser vi, at blot 2 respondenter har svaret i høj grad/i nogen 
grad ud for begge strategier (N = 181). Ved første øjekast underbygger dette 
forestillingen om, at det er to markant forskellige konsulenttyper, der vælger den 
ene henholdsvis den anden strategi. Imidlertid bør man holde sig for øje, at kun 
6 respondenter alt i alt gør brug af strategien om at afbryde samarbejdet. 
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Tabel 2. 

Faktorer af betydning for om konsulenterne vælger handlingsstrategien: 
”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, hvis de fastholder 
ønsket.” 
 

 Signifikans

Hvad har betydning for, om konsulenterne benytter 
handlingsstrategien: 
 
”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, 
hvis de fastholder ønsket”? 
 

 
Etnicitetskravet 
 

** 
 
At konsulenterne ofte/af og til møder etnicitetskravet fra 
virksomhedernes side 

 
Sprogkravet ** 

 
At konsulenterne sjældent/aldrig møder sprogkravet fra 
virksomhedernes side 

 
Virksomhed begrunder med 
omgangsform**  

***/** 

 
At konsulenterne svarer ’ved ikke’ til, om de fra virk-
somhedsside møder begrundelsen, at de etniske elever 
ikke kender omgangsformen på de danske arbejdsplad-
ser, når virksomheden ikke ønsker en elev med anden 
etnisk baggrund/religion eller tro. 
 

 
 
At spørgsmålet om sprogkundskaber synes at spille en rolle, sådan som det blev 
fremhævet i foregående kapitel, bliver med tabel 2 bekræftet, idet tabellen taler 
for, at det forhold, at konsulenten sjældent/aldrig oplever, at en virksomhed læg-
ger vægt på elevens sprogkundskaber, har betydning for, at konsulenten er parat 
til at afbryde samarbejdet. Tilsvarende kan man, hvis man vender ’resultatet’, 
sige, at det forhold, at konsulenten faktisk oplever, at en virksomhed stiller krav 
til sprogkundskaber, har den betydning, at konsulenten i mindre grad er tilbøjelig 
til at afbryde et samarbejde. Denne sammenhæng mellem virksomhedernes op-
mærksomhed på sprog og konsulenternes tilbøjelighed til ikke at afbryde et sam-
arbejde, kunne tyde på, at spørgsmålet om sprogkundskaber som det eneste be-
tragtes som en legitim sorteringsfaktor af disse konsulenter. 
 
Iflg. tabellen gælder det også, at det forhold, at konsulenten svarer ’ved ikke’ til, 
hvorvidt han eller hun fra virksomhedsside møder begrundelsen ”De etniske 
elever kender ikke omgangsformen på de danske arbejdspladser”, har betydning 
for, at konsulenten er parat til at afbryde samarbejdet. Det er imidlertid vanske-

Anm.:  
1. Den afhængige variabel er variablen ”Handlingsstrategi – afbryder samarbejdet”. 0 = "I mindre 

grad/slet ikke", 1 = "I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ”I høj grad/i nogen grad" er 3,4 % 
2. *** Signifikant på 1 % niveau 
3. ** Signifikant på 5 % niveau 
4. ***/** betyder, at sammenhængen er signifikant i forhold til to forskellige referencegrupper med for-

skellige signifikansniveauer 
5. Stjerner ved variabelnavne refererer til test af den samlede kategori 
6. N = 178 
7. -2 log likelihood = 34,044 
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ligt at sige noget fornuftigt om et sådant resultat. Måske udtrykker svaret ’ved 
ikke’, at konsulenterne er usikre på, hvad spørgsmålets formulering dækker. 
Måske tolker konsulenterne formuleringen ’kender ikke omgangsformen’ i ret-
ning af, at ’de etniske elever laver ballade’. Hvis det er tilfældet, er det måske 
ikke så underligt, at vi netop her finder en sammenhæng. 
 

3.1.3. Flere analyser 

Efter samme princip som i de foregående analyser (binær logistisk regressions-
analyse) er der gennemført yderligere to analyser, hvis resultater kort skal be-
skrives her. Følgende variable har været i centrum for analyserne: 
 
Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens etniske bag-
grund? 
hhv. 
Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens køn?  (kontrol-
analyse) 
 
Formålet med disse analyser er dels at afsøge, hvor de diskriminerende øn-
sker/krav i form af etnicitet (eller køn) især kommer til udtryk. Til det formål er 
baggrundsvariablene ’skoletype’, ’region’ og ’andel elever med etnisk mino-
ritetsbaggrund’ bragt i spil. Dels at afsøge om etnisk betinget diskrimination har 
en særlig status eller optræder i sammenhæng med flere af de øvrige krav (køn, 
alder, udseende, social baggrund, religion/tro og sprogkundskaber). 
 
Som det fremgår af appendiks F er samtlige baggrundsvariablene insignifikante. 
På det grundlag kan vi ikke komme nærmere et svar på spørgsmålet om, hvor de 
diskriminerende ønsker/krav især kommer til udtryk, altså hvilke forhold såsom 
skoletype, region mv. der har betydning for den hyppighed, hvormed konsulen-
ten møder etnicitetskravet (hhv. kravet vedr. køn). 
 
Analyserne viser imidlertid nogle klare sammenhænge mellem etnisk betinget 
diskrimination (hhv. køns betinget) og flere af de øvrige krav. Resultatet af disse 
analyser kan beskrives således: Konsulenter, der ofte/af og til møder krav om 
etnicitet, møder også ofte/af og til krav om køn, udseende og religion/tro. Mens 
de konsulenter, der ofte/af og til møder krav om køn, også ofte/af og til møder 
krav om alder og etnicitet. Dog kan vi ikke vide, om det typisk er de samme 
virksomheder, der fremsætter alle kravene, dvs. om konsulenterne oplever, at 
kravene optræder som en ’samlet pakke’, eller om konsulenterne møder det ene 
krav hos én virksomhed og det andet hos en anden. Det er derfor vanskeligt at 
konkludere på spørgsmålet om, hvorvidt etnisk betinget diskrimination har en 
særlig status. (Se appendikstabeller i appendiks F). 
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3.2. Konsulenternes reaktionsmuligheder 

Iflg. undersøgelsen er det ikke usædvanligt, at virksomhederne stiller en række 
diskriminerende krav, og det må forventes, at en ikke ubetydelig del af konsu-
lenterne befinder sig i vanskelige dilemmaer mht. deres reaktioner herpå. Det 
synes på den baggrund relevant at forsøge at afklare konsulenternes reaktions-
muligheder lidt nærmere. Som det allerede er fremgået af rapporten (fx afsnit 
1.1), er lovgivningen ret klar i sin beskrivelse af, at etnicitet ikke må anvendes 
som en sorteringsfaktor, og heraf følger, at hverken arbejdsgiveren eller konsu-
lenten må sortere i de potentielle praktikanter på baggrund af etnicitet. Der kan 
imidlertid tænkes situationer, hvor konsulenten ’helt efter bogen’ afstår fra at 
efterkomme en arbejdsgivers ønske/krav til praktikantens etnicitet, men derfra er 
usikker på, hvordan han skal forholde sig. Området er da også kendetegnet ved 
manglende retspraksis, hvorfor det er vanskeligt at opstille en endegyldig facitli-
ste for, hvordan konsulenten mest korrekt håndterer alle tænkelige situationer. 
Med det formål at illustrere problemstillingen lidt nærmere, er der i det følgende 
opstillet tre situationer, hvor en praktikkonsulent er i kontakt med en given ar-
bejdsgiver. Under hver situation er angivet, hvorvidt konsulenten handler korrekt 
eller ej baseret på rådgivning fra eksperter på området.5 

Situation 1. Arbejdsgiveren oplyser overfor praktikkonsulenten, at han ikke øn-

sker en praktikant med etnisk minoritetsbaggrund. Konsulenten siger til ar-

bejdsgiveren, at han ikke kan efterkomme kravet og foreslår arbejdsgiveren at 

tænke lidt bredere. Arbejdsgiveren fastholder sit krav. Konsulenten afbryder 

samarbejdet med arbejdsgiveren. 

Her medvirker konsulenten ikke ved diskrimination. Situation 1 underbygges af 
Cirkulære om retningslinier for formidling m.v. af ledige, der tilhører en etnisk 
minoritetsgruppe6, der angiver retningslinjer for AF’s behandling af jobordrer 
mv., som indeholder en eventuel forskelsbehandling af etniske minoriteter og for 
AF’s formidling af ledige til arbejdsgivere, der udviser en eventuel diskrimine-
rende adfærd. Som det fremgår af afsnit 1.3. om dansk ikke-diskriminations- og 
ligebehandlingslovgivning i denne rapports kapitel 1, kan formidlingen af prak-
tikpladser til en vis udstrækning sammenlignes med AF’s jobformidling, hvorfor 
det i denne sammenhæng er relevant at henvise til cirkulæret (afsnit IV, A): 
 
 

                                                      
5 Bl.a. formanden for Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling professor Claus Haagen 
Jensen og professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet.  
6 CIR nr. 60339 af 29/10/1998 Gældende. Offentliggørelsesdato: 14-1-1999. Beskæfti-
gelsesministeriet. 
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”Hvis en arbejdsgiver i forbindelse med afgivelse af en jobordre anfører en direkte for-

skelsbehandlende betingelse, kontakter AF arbejdsgiveren, for at søge at få denne til at 

trække den forskelsbehandlende betingelse tilbage. Hvis dette mislykkes, må AF i den 

konkrete situation ikke formidle arbejdskraft i henhold til den konkrete jobordre, hvilket 

meddeles arbejdsgiveren skriftligt, med angivelse af begrundelse herfor og med henvis-

ning til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og dette cirkulære.” 

(CIR nr. 60339 af 29/10/1998 Gældende. IV, A). 

Som supplement til situation 1 skal nævnes, at cirkulæret også beskriver en situ-
ation, som ganske vist er lidt forskellig fra situation 1, men ikke desto mindre 
relevant at nævne under forsøget på at afklare, hvordan praktikkonsulenten skal 
forholde sig i mødet med eventuelle diskriminerende krav fra arbejdsgiverside. 
Situationen tager – modsat situation 1 – udgangspunkt i, at AF/praktik-
konsulenten er i kontakt med en arbejdsgiver, der ikke stiller diskriminerende 
krav. Samtidig er AF/praktikkonsulenten på baggrund af konkrete erfaringer 
med den pågældende arbejdsgiver vidende om, at den pågældende arbejdsgiver 
tidligere har ”udvist forskelsbehandlende adfærd”. I denne situation bør 
AF/praktikkonsulenten, iflg. cirkulæret, handle på flg. måde: 

”I tilfælde, hvor AF modtager en konkret jobordre fra en arbejdsgiver, som ikke er for-

skelsbehandlende, men hvor AF har et sikkert kendskab til fx på baggrund af tidligere 

erfaringer at arbejdsgiveren har udvist forskelsbehandlende adfærd, bør AF kontakte 

arbejdsgiveren for at søge afklaret, om arbejdsgiveren har ændret adfærd. Hvis AF heref-

ter konstaterer, at arbejdsgiveren trods den ’neutrale’ jobordre ikke har ændret adfærd, 

afbryder AF samarbejdet, for så vidt angår den konkrete jobordre, og meddeler dette 

skriftligt med angivelse af begrundelse og henvisning til lov om forbud mod forskelsbe-

handling på arbejdsmarkedet og dette cirkulære.” (CIR nr. 60339 af 29/10/1998 Gæl-

dende. IV, A). 

Med andre ord så er en arbejdsgivers hidtidige adfærd et holdepunkt, som ikke 
må ignoreres af AF, og det vurderes, at det samme vil gælde for en praktikkon-
sulent. Hvis en konkret arbejdsgiver ’plejer’ at fravælge elever med etnisk mino-
ritetsbaggrund på basis af etnicitet, og konsulenten kan konstatere, at det fortsat 
er tilfældet, så er konsulenten nødt til at afbryde samarbejdet – uanset om ar-
bejdsgiveren rent faktisk stiller diskriminerende krav eller ej. I de følgende situa-
tioner antages det, at praktikkonsulenten intet kendskab har til, om den pågæl-
dende arbejdsgiver tidligere har udøvet diskrimination. 

Situation 2. Arbejdsgiveren oplyser overfor praktikkonsulenten, at han ikke øn-

sker en praktikant med etnisk minoritetsbaggrund. Konsulenten fortæller ar-
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bejdsgiveren, at det er ulovligt at fravælge praktikanter på basis af deres etniske 

baggrund. Han ved ikke, om han kan ændre arbejdsgiverens opfattelse, men 

sender tre kvalificerede elever til samtale hos arbejdsgiveren – hvoraf den ene 

har anden etnisk baggrund end dansk. De tre elever er alene udvalgt ud fra de-

res faglige kvalifikationer. Det er de tre mest oplagte til denne praktikplads. 

Her medvirker konsulenten ikke ved diskrimination, idet han vælger ikke at ef-
terkomme arbejdsgiverens ønske om at sortere i praktikanterne. Desuden fortæl-
ler han arbejdsgiveren, at det er ulovligt at fravælge praktikanter på grundlag af 
deres etniske baggrund. Endelig sender konsulenten – alene ud fra en vurdering 
af faglige kvalifikationer – de tre mest oplagte elever til samtale hos arbejdsgive-
ren7. 
 
Såfremt eleven med anden etnisk baggrund end dansk ikke får praktikpladsen, 
kan konsulenten imidlertid orientere den pågældende om klagemulighederne 
med erklæret vilje til at informere klageinstansen om arbejdsgiverens forudgå-
ende tilkendegivelse. 
 
Hvis konsulenten aktivt assisterer arbejdsgiveren, er situationen derimod en 
anden: 

Situation 3. Arbejdsgiveren oplyser overfor praktikkonsulenten, at han ikke øn-

sker en praktikant med etnisk minoritetsbaggrund. Konsulenten accepterer dette 

og sorterer i praktikanterne, så arbejdsgiveren kun præsenteres for etnisk dan-

ske praktikanter. 

Her medvirker konsulenten ved diskrimination – uanset om motivet måtte være, 
at konsulenten vil skåne elever med etnisk minoritetsbaggrund for et nederlag. 

3.3. Det typiske aftaleforløb 

Som nævnt i begyndelsen af dette kapitel skal det typiske aftaleforløb også un-
derkastes nærmere analyse. I spørgeskemaet er konsulenterne blevet bedt om at 
besvare spørgsmålet: ”Hvordan foregår praktikformidlingen typisk i forhold til 
følgende?” Et af de centrale svar var i den forbindelse: ”Jeg anbefaler virksom-
heden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i virksomheden, fordi det er mit 
                                                      
7 I eksemplet er de tre mest oplagte elever til den pågældende praktikplads 2 etniske 
danskere og 1 med anden etnisk baggrund end dansk. De tre mest oplagte kunne imidler-
tid også have været 3 etniske danskere, 3 med anden etnisk baggrund end dansk eller 1 
etnisk dansker og 2 med anden etnisk baggrund end dansk. Pointen er, at faglige kvalifi-
kationer og ikke etnicitet anvendes som et til- eller fravalgskriterium.  
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indtryk, at der er tale om et godt match.” I den resterende del af kapitlet skal vi 
således se på det typiske aftaleforløb ud fra samme analytiske tilgang som i det 
foregående. Som det fremgår af figur 6 afbildet nedenfor, har jeg valgt at fokuse-
re på, hvilke faktorer der har betydning for, at konsulenterne gør brug af en 
praksis, efter hvilken de anbefaler virksomheden en elev på grundlag af en fore-
stilling om ’det gode match’. 
 
Som det var tilfældet i forbindelse med de foregående analyser af handlingsstra-
tegier, er der også her foretaget omkodninger af svarkategorierne i den afhængi-
ge variable. Endvidere har jeg valgt at udelade kategorien ’ved ikke’ til fordel 
for at sikre en ensartet analysestrategi. Hvorvidt et sådant valg er forsvarligt, kan 
man diskutere, idet det ikke kan udelukkes, at vigtig information kan være gået 
tabt. Imidlertid er det værd at hæfte sig ved, at forholdsvis få respondenter over-
hovedet har benyttet ’ved ikke’-kategorien8. Hvilke uafhængige variable, der er 
indgået i modelsøgningen, fremgår af appendiks D. 

Figur 6. 

 

3.3.1. ”… anbefaler virksomheden en elev, når der er tale om et godt 
match” 

Som det fremgår af frekvenstabellerne i appendiks G har 76 pct. svaret i høj grad 
eller i nogen grad til udsagnet ”Jeg anbefaler virksomheden en elev, som jeg 
mener vil passe godt ind i virksomheden, fordi det er mit indtryk, at der er tale 
om et godt match.” I tabel 3 er slutmodellen vist for en analyse, hvor en række 
variable, som kunne have betydning for, hvorvidt den enkelte konsulent gør brug 
af at anbefale virksomheden en elev ud fra forestillingen om det gode match, er 
indgået i en samlet model. 
 
                                                      
8 Med få menes 5 respondenter, eller – udtrykt i procenter – 2,6 pct.  
 

Baggrundsvariable 

Udgangspunkt: 
 
”Hvordan foregår praktikformidlingen 
typisk i forhold til følgende?” 
 
Formidlingspraksis: 
 
 – ”Jeg anbefaler virksomheden en 
elev, som jeg mener vil passe godt ind 
i virksomheden, fordi det er mit ind-
tryk, at der er tale om et godt match.” 
 

Holdning til kendskab 

Konsulentens 
kendskab til virk-
somhederne 
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Tabel 3. 

Faktorer af betydning for om konsulenterne gør brug af flg.: ”Jeg anbefaler 
virksomheden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i virksomheden, 
fordi det er mit indtryk, at der er tale om et godt match.” 

 

 

 
 
 
 
 
Signifikans 

Hvad har betydning for, om konsulenterne benytter flg. 
praksis: 
 
”Jeg anbefaler virksomheden en elev, som jeg mener 
vil passe godt ind i virksomheden, fordi det er mit 
indtryk, at der er tale om et godt match”? 
 

 
Kendskab til virksomhed** 
 ** 

 
At konsulenterne har et meget godt/godt kendskab til 
den person på virksomheden, der indgås praktikaftaler 
med 

 
Skoletype*** ***  

At konsulenterne er ansat på en teknisk skole 
 
Andel elever med etnisk 
minoritetsbaggrund** ***/** 

 
At konsulenterne er ansat på en skole, hvor andelen af 
elever med etnisk minoritetsbaggrund udgør mindre 
end 9,99 pct. 
 

 
Af tabellen fremgår, at det forhold, at konsulenten kender den person på virk-
somheden, der indgås praktikaftaler med meget godt/godt, har indflydelse på, at 
konsulenten anbefaler virksomheden en elev på grundlag af forestillingen om det 
gode match. Sammenhængen er nok ikke så overraskende, idet man kan forestil-
le sig, at et godt kendskab til en virksomhed giver konsulenten de rette betingel-
ser for at formidle en elev, som netop matcher denne virksomhed. Det interes-
sante spørgsmål er imidlertid, hvorvidt elever med etnisk minoritetsbaggrund vil 
blive tilgodeset af konsulenter, hvis relation til virksomheden baserer sig på et 
længerevarende kendskab? Såfremt virksomheden ytrer en modstand mod at 
tage andre end etniske danskere i praktik, over for hvem udviser konsulenten da 
forståelse/loyalitet? Eleven, eller virksomheden, som konsulenten formentlig 
også skal samarbejde med fremover? 
 
I Integrationsministeriets Tænketanks rapport fra 2005 (p. 79-80) hæfter man sig 
ved følgende: 

Anm.:  
1. Den afhængige variabel er variablen ”Formidling – godt match”. 0 = "I mindre grad/slet ikke", 1 = 

"I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ” "I høj/i nogen grad” er 78,1 % 
2. *** Signifikant på 1 % niveau 
3. ** Signifikant på 5 % niveau 
4. ***/** betyder, at sammenhængen er signifikant i forhold til to forskellige referencegrupper med 

forskelige signifikansniveauer 
5. Stjerner ved variabelnavne refererer til test af den samlede kategori 
6. N = 183 
7. -2 log likelihood = 153,546 



Den multivariate analyse 43 
 

”Erfaringerne fra nogle […] erhvervsuddannelsesinstitutioner, […], viser en praksis, 

hvor lærerne har en tæt kontakt til arbejdsgiverne og anbefaler dem udvalgte elever. 

Denne praksis åbner mulighed for, at lærerne kan fungere som ’døråbnere’ for de etniske 

minoritetsunge (men faren for det modsatte er også til stede)” (jf. Jensen og Jørgensen, 

2005). 

Som ovenstående citat giver indtryk af, kan et tæt samarbejde mellem konsulent 
og virksomhed imidlertid også tænkes at have en gavnlig effekt for de etniske 
minoritetsunge, idet konsulenter/faglærere kan virke som døråbnere i forhold til 
virksomheder, som måske ellers ville udvise betænkelighed. Dog påpeger citatet 
samtidig faren for det modsatte. 
 
Hvorom alting er: såfremt konsulenten har et godt kendskab til den person på 
virksomheden, der indgås praktikaftaler med, er der gode chancer for, at konsu-
lenten kender virksomhedens præferencer nøje, hvorfor diverse krav til ’det gode 
match’ ligger implicit, med heraf følgende konsekvenser for, hvilke elever der 
kan komme i betragtning – det være sig præferencer for majoritet såvel som 
minoritet. 
 
Med udgangspunkt i tabellen kan man endvidere sige, at sandsynlighederne taler 
for, at konsulenter på de tekniske skoler adskiller sig signifikant fra deres kolle-
ger på de merkantile ved i høj grad/i nogen grad at gøre brug af formidlingsstra-
tegien det-gode-match. Samtidig taler sandsynlighederne for, at erhvervsskoler 
med færre end 10 pct. elever med etnisk minoritetsbaggrund i høj grad/i nogen 
grad gør brug af denne formidlingsstrategi, mens skoler hvor elevsammensæt-
ningen er mere heterogen, dvs. skoler hvor elever med etnisk minoritetsbag-
grund udgør mere end 10 pct., er mere forbeholdne med at formidle på grundlag 
af det-gode-match. Som nævnt tidligere i dette kapitel er flere af baggrundsvari-
ablene imidlertid behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor disse variable ikke 
skal tillægges alt for megen vægt. 
 
Konkluderende i forhold til ’det typiske aftaleforløb’ vil jeg hæfte mig ved 
sammenhængen mellem konsulenternes formidlingspraksis og forhåndskendska-
bet til de personer på virksomhederne, der indgås aftaler med, idet dette forhold 
kan medvirke til at udelukke minoritetseleverne, uden at der er tale om, at hver-
ken virksomhed eller konsulent eksplicit frabeder sig eller frasorterer nogen. 
Som det vil fremgå af næste kapitel, kan denne tese underbygges af en række 
kvalitative udsagn fra undersøgelsen. 
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4. Diskussionskapitel 

4.1. Det nære samarbejde 

Som det vil fremgå af dette kapitel, er respondenterne blevet opfordret til også at 
besvare en række af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen kvalitativt ved at 
gøre brug af de åbne svar. Det har en betragtelig del benyttet sig af. På de føl-
gende sider vil jeg bringe en række af disse svar for med afsæt i konsulenternes 
egne formuleringer at illustrere og diskutere pointer fra undersøgelsen. De åbne 
svar har gjort det muligt for respondenterne at tænke videre i forhold til den 
afgrænsning af spørgsmål og svarbokse, der altid vil være et vilkår i forbindelse 
med kvantitative undersøgelser, hvilket der er kommet en del interessante over-
vejelser ud af. 
 
Spørgsmål: ” Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev 
med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro?” 
 
”Mit netværk til virksomhederne er meget tæt efter 11 års samarbejde, så jeg 
ved, når de ikke har ønsker om at indgå uddannelsesaftale med anden etnisk, så 
derfor diskuterer jeg det ikke, kun hvis de selv spørger til det.” (Praktikplads-
konsulent, teknisk skole) 
 
”Det handler om netværk, en ’dårlig’ elev kan ødelægge en goodwill, du har 
fået opbygget over lang tid hos en virksomhed, så man skal holde tungen lige i 
munden (…).” (Faglærer, teknisk skole) 
 
Spørgsmål: ”Hvordan foregår praktikformidlingen typisk [i forhold til følgen-
de]?” 
 
”Da jeg har mange elever, anbefaler jeg ikke nogle elever specielt i forhold til 
andre, alligevel er det da klart, at jeg efterhånden kender firmaerne så godt, at 
jeg for elevens skyld har det lidt i baghovedet......mestre er interesseret i, om 
kemien passer.” (Uddannelses- og erhvervsvejleder, teknisk skole) 
 
”Jeg får mindst 3 elever til at søge en given virksomhed – eleverne er valgt ud 
fra min vurdering af, om de matcher virksomheden.” (LOP-konsulent, handels-
skole) 
 
Denne type af udsagn vidner om, at et nært samarbejde mellem konsulent og 
virksomhed kan være en hindring for, at formidlingen af praktikanter sker ude-
lukkende på grundlag af kvalifikationer. Konsulenten kender virksomheden og 
dennes præferencer og ved således, hvilke elever det giver mening at præsentere 
virksomheden for. Det synes i den sammenhæng nærliggende at rette opmærk-
somheden mod en eventuel indforståethed mellem konsulent og virksomhed, 
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som kan være opstået på baggrund af mange års samarbejde. Man kan således 
forestille sig, at praktikkonsulenterne handler på måder, som tilgodeser elever, 
der matcher en bestemt forestilling. Det relevante spørgsmål er, om også de etni-
ske minoritetselever er omfattet af denne forestilling. 
 
Det er i øvrigt interessant, om der i udsagn nummer to ovenfor foretages en kob-
ling mellem etnicitet og ’dårlig’ (elev). Som det vil fremgå i forbindelse med 
diskussionen af sprog-problematikken, er der i nærværende undersøgelse og i 
andre undersøgelser forhold, der taler for, at man ofte finder problemer med 
sprog og faglighed blandt de etniske minoritetselever. Som nævnt i kapitel 2 
(afsnit 2.2) er det imidlertid problematisk, når koblingen mellem etnisk og dårlig 
foretages automatisk – dvs. uden hensyntagen til om den enkelte ’etniske’ nu 
også er ’dårlig’. Sammenlignet med almindelig jobsøgning synes problemet i 
forbindelse med praktikpladsformidling endvidere skærpet derved, at det ikke 
blot er en given arbejdsgiver, der foretager denne automatiske kobling – hvilket i 
sig selv er et problem – men konsulenten der ved sin mellemkomst legitimerer 
arbejdsgiverens opfattelse, såfremt han/hun accepterer arbejdsgiverens generali-
sering. 

4.2. At medvirke ved diskrimination 

Spørgsmål: ”Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev 
med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro?” 
 
”Det er et dilemma. Det afhænger helt af, hvor bastant virksomheden virker. Det 
hjælper ingen, at virksomheden ingen elever kan få, hvis de ikke vil have en med 
anden etnisk baggrund. Men jeg forklarer dem, at det er ulovligt. Problemet er 
også at sende en sådan elev til dem, hvis de har den holdning. Det vil bare give 
den etniske elev et "tilbagefald". (…) (LOP-konsulent, handelsskole) 
 
Tankegangen i ovenstående svar er følgende: Hvis virksomheden er for bastant i 
sit ønske, får alle parter mest ud af, at konsulenten indvilger i at formidle en 
praktikant til virksomheden på virksomhedens betingelser. Virksomheden får en 
elev, og skolen får én afsat. Samtidig er respondenten klar over, at virksomheden 
handler lovstridigt, når den kræver dette ønske omsat til virkelighed. Hvad re-
spondenten ikke synes at være klar over er, at det også er lovstridigt at medvirke 
ved diskrimination. Det vil i denne sammenhæng sige at indvilge i at inddrage 
etnicitet som et kriterium. Endelig peger respondenten på, at det risikerer at give 
eleven et ”tilbagefald” at blive sendt hen et sted, hvor han eller hun ikke er øn-
sket. 
 
Først skal vi se på spørgsmålet om at medvirke ved diskrimination. Dernæst på 
det hensyn til eleven, som konsulenten påpeger, når vedkommende gør opmærk-
som på, at eleven vil opleve et ”tilbagefald”. I begge tilfælde vil jeg trække på 
konkrete sager fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling for med disse ek-
sempler at give analysen et konkret indhold. 
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Som det fremgår af kapitel 1 (afsnit 1.1.) handler en af Klagekomitéens sager om 
en ansat ved en teknisk skole, der, iflg. en af skolens elever – i strid med lov om 
etnisk ligebehandling – skulle have været parat til at efterkomme krav fra en 
arbejdsgiver om ikke at modtage personer med anden etnisk baggrund end dansk 
i praktik. 
 
Uanset sagens konkrete udfald, som er beskrevet i afsnit 1.1., illustrerer sagen 
som nævnt, at det er lovstridigt at medvirke ved diskrimination, hvilket vil være 
tilfældet, såfremt arbejdsgiverens etnicitetspræferencer efterkommes. Det synes 
imidlertid oplagt at spørge, om dette er kendt blandt praktikkonsulenterne i al-
mindelighed. Iflg. Winter er det langt fra usædvanligt, at markarbejderne, dvs. 
dem ”der ’afleverer’ den offentlige politik til borgerne i direkte personlig kon-
takt med målgruppen eller klienterne” (2004:78), ikke nødvendigvis kender 
lovgivningen. 

”Med den store mængde regler, der udstedes og konstant ændres, er borgernes kendskab 

til regelgrundlaget absolut ingen selvfølge. Masser af regler kendes kun af få. Det gælder 

(…) også de offentligt ansatte, der skal håndhæve dem” (Winter 2004:93)1. 

Det er selvsagt et problem, hvis man har en lovgivning, der egentlig er tænkt 
som et instrument, der skal sikre borgerne en vis beskyttelse mod diskrimination, 
hvis faktiske indhold blot ikke er kendt af de folk, der sidder i positioner, hvor et 
kendskab til loven kunne gøre en forskel. Praktikkonsulenternes håndtering af 
formidlingen er i praksis direkte regulerende for adgangen til praktikpladser, og 
en imødekommelse af særlige ønsker fra arbejdsgiverside kan på længere sigt få 
konsekvenser for de fravalgtes fremtid på arbejdsmarkedet. 
 
Som det fremgik af kapitel 2 (afsnit 2.3.), er det blot 23 pct. af konsulenterne 
der, direkte adspurgt ”Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker 
en elev med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro?”, har svaret, at situ-
ationen bringer dem i tvivl, og at de savner en klar politik på området. Det er i 
denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at langt hovedparten føler sig rimeligt 
sikre på deres handlemuligheder, hvis virkeligheden er, at lovgivningen ikke er 
kendt. 

4.3. At modvirke et ’tilbagefald’ 

Som det fremgår af ovenstående citat bringer respondenten også spørgsmålet om 
at give eleven et ”tilbagefald” i spil, hvilket er en problematik flere retter op-
mærksomheden mod: 

                                                      
1 Som illustreret af et nyligt eksempel er det end ikke sikkert, at dommerne kender lov-
givningen/de seneste lovændringer, jf. sag om for milde og forkerte udvisningsdomme til 
udenlandske kriminelle (Jyllands-Posten, 16. juli 2007, ”Kriminelle slap for billigt”).  
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”De virksomheder, som er meget afklaret med, at de ikke ønsker elever af anden 
etnisk herkomst, forsøger jeg ikke at overbevise, da det heller ikke er i disse 
elevers interesse at komme i en virksomhed, hvor de på forhånd er uønskede.” 
(Virksomhedskonsulent, teknisk skole) 
 
”Jeg vil hellere have, at firmaet melder klart ud om deres holdning, og så er det 
ikke for at diskriminere, at jeg føjer firmaet, jeg synes bare ikke, der er grund til 
at ydmyge eleven ved at sende dem ud til en arbejdsplads, hvor det på forhånd 
er dømt til at mislykkes. (…)” (Uddannelses- og erhvervsvejleder, teknisk skole) 
 
For en umiddelbar betragtning virker disse overvejelser tiltalende, idet konsulen-
terne søger at skåne praktikanterne for en nedværdigende behandling. Hvis pro-
blemstillingen tænkes lidt videre, må man imidlertid stille spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt en ’skåne-politik’ er gangbar. Dels fordi det ikke nytter at medvirke ved 
forskelsbehandling, uanset at meningen er god, idet man derved ikke får brudt 
med et mønster, dels fordi en medvirken bekræfter virksomheden i, at forskels-
behandling er en mulighed. Den generelle holdning blandt konsulenterne er da 
også, at ideen om at ville beskytte eleven mod chikane fra kolleger eller kunder, 
og derfor undlade at formidle eleven en praktikplads, ikke opfattes som legitim 
(jf. kapitel 2, afsnit 2.4). 
 
Imidlertid står de overvejelser, der kommer til udtryk ovenfor, ikke alene. I en 
sag behandlet af Klagekomitéen om tildeling af hjemmehjælp2, genfinder vi 
tankegangen. Sagen drejer sig om en kommune, der i en periode imødekom øn-
sker fra borgere om at udskifte deres hjemmehjælper med henvisning til etnici-
tet3. I sagen henleder kommunen opmærksomheden på, at de ’fravalgte’ hjem-
mehjælpere i intet tilfælde har modsat sig at skifte til plejeopgaver hos andre 
brugere, og at skiftet jo netop sker af hensyn til medarbejderen. 
 
Af Klagekomitéens afgørelse fremgår det, at det er ”uden betydning, om kom-
munens bevæggrunde for at udskifte en hjemmehjælper med en anden skyldes et 
ønske om at beskytte den ansatte mod ubehagelige oplevelser hos borgeren. 
Kommunen kan således ikke lovligt efterkomme borgeres ønsker om at modtage 
en hjemmehjælper med en bestemt etnisk oprindelse.  Sådanne forespørgsler 
eller ønsker må afvises af kommunen” (p. 10). I modsat fald overtræder kommu-
nen forbudet mod direkte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprin-
delse4. 
 

                                                      
2 Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, Afgørelse af 20. juni 2006 (j. nr. 860.9).  
3 ”Kommunen har […] oplyst, at den i 11 tilfælde i 2004-05 med overvejende sandsyn-
lighed har tildelt borgere en hjemmehjælper med en etnisk baggrund forskellig fra den 
etniske baggrund, som den oprindeligt tildelte hjemmehjælper havde” (p. 10). 
4 Jf. forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1. Se § 1, stk. 2 for definitionen af direkte for-
skelsbehandling.  
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Af afgørelsen fremgår det samtidig, ”at kommunen naturligvis må tilrettelægge 
arbejdet således, at arbejdsvilkårene for medarbejderen er tilfredsstillende” (p. 
10). I praksis vil det betyde, at såfremt en medarbejder – pga. chikane – henven-
der sig til kommunen med ønsket om at blive overflyttet, skal kommunen først 
gå i dialog med brugeren og søge at løse problemet, uden at medarbejderen over-
flyttes. Kommunen skal i den forbindelse gøre brugeren opmærksom på, at race 
eller etnicitet ikke i sig selv er et argument for at skifte hjemmehjælper. Alterna-
tivet kan blive, at brugeren må undvære en hjemmehjælper. Hvis medarbejderen 
– trods en vellykket dialog mellem kommunen og bruger – ikke magter konfron-
tationen med brugeren længere, vil en anden hjemmehjælper kunne komme på 
tale. Men det vil fortsat gælde, at brugerens eventuelle præferencer for en given 
etnicitet principielt set ikke kan imødekommes. 
 
Sagen har endvidere givet Klagekomitéen anledning til at bemærke, at der er 
afgørende forskel på om en borger ønsker en hjemmehjælper udskiftet pga. race 
eller etnisk oprindelse, eller pga. konkrete problemer – fx sprogkundskaber. Hvis 
der fx er tale om kommunikationsproblemer mellem borgeren og hjemmehjælpe-
ren, er sagen en anden. ”Det må således vurderes, hvorvidt den pågældende 
hjemmehjælpers sprogkundskaber reelt set bevirker, at hjemmehjælperen ikke 
kan udføre arbejdet på tilfredsstillende vis. Er det tilfældet, vil den pågældende 
hjemmehjælper kunne flyttes, (…). (p. 11). 

4.4. Proportionelle sprogkrav 

Hermed bevæger vi os over i spørgsmålet om proportionalitet mellem jobind-
hold og sprogkrav mere generelt. Som det er fremgået af undersøgelsens kvanti-
tative data, synes sprogkundskaber at spille en ikke helt uvæsentlig rolle i for-
bindelse med praktikpladsformidlingen. Blandt undersøgelsens kvalitative data 
finder vi endvidere en del udsagn, der omhandler sprogproblematikken. Her et 
par eksempler: 
 
Spørgsmål: Hvad mener du er en af de vigtigste forklaringer på, at det kan volde 
de etniske elever problemer at finde en praktikplads? 
 
”Personligt mener jeg, at de sproglige barrierer er de største (…).” (Faglærer, 
teknisk skole) 
 
”Vi har mange ’etniske’ elever, som klarer sig godt – hvis de kan tale og skrive 
dansk på lige fod med de andre elever, får de ofte praktikplads. Restgruppen har 
ofte problemer med deres sproglige kvalifikationer (mundtligt og især skriftligt). 
(Praktikpladskonsulent, handelsskole) 
 

”Sprogvanskeligheder samt kulturelle forskelle”. (Instruktør, teknisk skole) 
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”Mange har sproglige problemer, og skolerne sætter ikke ekstra ressourcer ind 
for at få elever sprogligt og fagligt med i klasserne – de er meget overladt til sig 
selv og hinanden på de store holdstørrelser (teknisk skole).” (Praktikplads-
formidler, teknisk skole) 
 
Også Integrationsministeriets Tænketanks rapport fra 2004 indikerer, at sprog-
problematikken er central, idet rapporten beskriver, at virksomheder, der har haft 
udlændinge i praktik, generelt har meget positive erfaringer med disse elever – 
men at virksomhederne påpeger, at ”den største ulempe ved at have indvandrere 
og efterkommere i praktik er sprogproblemerne” (p. 49). Iflg. rapporten har 
”nogle af de indvandrere og efterkommere, der optages på erhvervsuddannelser-
ne, […] for utilstrækkelige danskkundskaber til at kunne gennemføre uddannel-
sen” (p. 44), hvorfor rapporten – under afsnittet med anbefalinger – bl.a. peger 
på obligatorisk undervisning i dansk som andetsprog som et aspekt. Som det er i 
dag, kan erhvervsskolerne tilbyde ’dansk som andetsprog’ som en del af uddan-
nelsen. Der er, iflg. rapporten, imidlertid ikke mange, der gør brug af mulighe-
den. 
 
Et oplagt spørgsmål er i forlængelse heraf, om der stilles for høje krav til dansk-
kundskaber på erhvervsuddannelserne, i forhold til den jobfunktion uddannel-
serne retter sig imod. Iflg. en undersøgelse af Lund, Bertelsen og Sørensen 
(2006), hvis formål bl.a. var at undersøge dette spørgsmål, er konklusionen, at 
”det faglige og førfaglige sprog der anvendes på erhvervsuddannelserne er nød-
vendigt, hvis man vil fastholde uddannelsernes faglige niveau” (p. 16). På 
spørgsmålet om, hvorvidt der er unødvendige sprogbarrierer på erhvervsuddan-
nelserne, er svaret, iflg. denne undersøgelse, altså afkræftende. Hvad angår de 
boglige krav er der imidlertid, som allerede nævnt i kapitel 2 (afsnit 2.2), tale 
om, at der på visse uddannelsesretninger stilles uforholdsmæssigt høje krav, som 
ikke umiddelbart kan begrundes i de efterfølgende arbejdsfunktioner. 
 
Sprogforskere har fremhævet, at undersøgelser af sprogets betydning sjældent er 
tilstrækkeligt præcise. Sørensen og Holmen (2004:9) retter således en kritik, der 
går på, at der i undersøgelser ofte anvendes (for) simple kategorier, fx når re-
spondenter skal vurdere egne danskkundskaber, og at kategorierne optræder 
uden angivelse af den sociale sammenhæng ”fx domæner, emner, skrift/tale, 
konkrete funktionsområder”, og uden angivelse af hvilken norm der ligger til 
grund for kategorier som god og dårlig. Resultatet bliver meget abstrakt og ”sna-
rere holdningspræget end erfaringsbaseret”. Med henvisning til Thomsen og 
Moes (2002) gør Sørensen og Holmen endvidere opmærksom på, at mange ar-
bejdspladsers vurdering af sprogkundskaber afspejler noget tilsvarende. I en 
undersøgelse af etnisk ligestilling i kommunerne er den overvejende holdning 
blandt ledelses- og medarbejderrepræsentanter således, at ”etniske minoriteter 
mangler sproglige forudsætninger for at klare opgaverne”. Resultatet er imidler-
tid bemærkelsesværdigt set i det lys, at det langt fra var alle arbejdspladserne, 
der på undersøgelsestidspunktet overhovedet beskæftigede eller havde beskæfti-
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get personer med etnisk minoritetsbaggrund. Det giver Thomsen og Moes anled-
ning til at konkludere, at: 

”… sprogproblematikken i et vist omfang bedømmes på grundlag af forestillinger om 

sprogets betydning og etniske minoriteters mangelfulde sprogkompetence – ikke nød-

vendigvis ud fra en bred erfaringsdannelse” (p. 29-30). 
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5. Afslutning 

Nærværende rapport analyserer spørgsmålet om diskrimination af etniske mino-
riteter ved indgåelse af aftaler om praktikpladser og den rolle, som praktikplads-
formidlerne spiller i den forbindelse. Rapporten viser, at det ikke er usædvanligt, 
at virksomhederne stiller en række diskriminerende krav, og at en ikke ubetyde-
lig del af formidlerne befinder sig i vanskelige dilemmaer mht. deres reaktioner 
herpå. 
 
Som nævnt i indledningen er et stort frafald på erhvervsskolerne (på 60 pct.) 
blandt elever med etnisk minoritetsbaggrund til dels blevet forklaret ved, at sær-
ligt disse elever har vanskeligheder med at finde en praktikplads1. Dette problem 
har uden tvivl mange facetter. Imidlertid er vores viden begrænset i forhold til, 
hvad der udspiller sig i relationen praktikkonsulent og virksomhed imellem, når 
praktikpladser formidles. På den baggrund er konsulenternes håndtering af mø-
det med eventuelle diskriminerende krav fra arbejdsgiverside blevet undersøgt, 
idet konsulenternes formidlingspraksis kan være regulerende for elevernes ad-
gang til praktikpladser – og på længere sigt adgangen til arbejdsmarkedet. Un-
dersøgelsen, der er gennemført i foråret 2006, udgør rapportens empiriske 
grundlag. 
 
I undersøgelsen er konsulenterne blevet spurgt om en række forskellige forhold 
relateret til formidlingen af praktikpladser – blandt andet hvilke ønsker/krav til 
potentielle praktikanter, de møder fra virksomhederne. Undersøgelsen viser, at 
der fra arbejdsgiverside synes at blive lagt vægt på meget andet end kvalifikatio-
ner, når praktikpladser skal besættes, herunder etnicitet. Det mønster vi således 
finder i forbindelse med praktikpladsformidlingen – hvor der fra arbejdsgiver-
side hyppigt lægges ikke-saglige kriterier til grund for fravalget af visse profiler 
i ansøgerfeltet – adskiller sig formentlig ikke væsentligt fra den praksis, der ud-
spiller sig, når ledige stillinger på arbejdsmarkedet i almindelighed skal besæt-
tes. Ved formidling af praktikpladser synes problemet imidlertid skærpet, i det 
omfang konsulenterne – som det formidlende led mellem elev og virksomhed – 
udviser velvilje overfor arbejdsgiverkravene, da kravene herved ’legitimeres’ af 
en instans, som burde agere sagligt. 
 
Hvad angår konsulenternes håndtering af ønsker/krav med hensyn til etnicitet 
mv. viser undersøgelsen følgende. Direkte adspurgt: ”Hvad gør du, hvis virk-
somheden siger, at den ikke ønsker en elev med anden etnisk baggrund eller 
anden religion/tro?”, svarer mange af konsulenterne, at de forsøger at imøde-
komme virksomhedens ønske, ”da det ligger i jobbet, at de skal servicere virk-
somhederne”. Situationen er tilsyneladende, at mange konsulenter udviser et 
stort hensyn i forhold til arbejdsgivernes etnicitetspræferencer.  Såfremt hensy-
net medfører, at de faktisk imødekommer arbejdsgiverens ønske, sker formidlin-
                                                      
1 Integrationsministeriets Tænketanks rapport fra 2004, p. 58-59. 
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gen på bekostning af hensynet til at undgå diskrimination – og dermed handler 
konsulenterne lovstridigt. 
 
Samtidig viser undersøgelsen, at rigtig mange konsulenter – i formidlingssituati-
onen – foreslår virksomheder, der ikke ønsker en elev med anden etnisk bag-
grund eller anden religion/tro, at tænke i nye baner og prøve en ’etnisk elev’ 
alligevel. Det ser således ud til, at konsulenterne gør en indsats for at ændre op-
fattelsen hos de arbejdsgivere, der af den ene eller anden grund bringer etnici-
tetskriteriet i spil. Hvornår konsulenterne har succes med denne strategi, kan vi 
imidlertid ikke sige noget om på grundlag af undersøgelsens data. 
 
Som beskrevet i kapitel 3 og 4 synes der at være tale om, at konsulenterne i 
mange tilfælde har et godt kendskab til de personer på virksomhederne, der ind-
gås uddannelsesaftaler med – sandsynligvis på grundlag af længere tids samar-
bejde mellem skole og virksomhed. På denne baggrund anbefaler konsulenterne 
elever, de mener, vil matche virksomhederne. Man kan forestille sig, at konsu-
lenterne i kontakten med disse virksomheder – mere eller mindre bevidst – tager 
hensyn til, hvilke praktikantprofiler virksomhederne foretrækker, ud fra en viden 
der er opbygget over tid. Spørgsmålet bliver da, om det nære samarbejde med-
virker til at udelukke minoritetseleverne – uden at hverken virksomhed eller 
konsulent eksplicit frabeder sig eller frasorterer nogen. 
 
At konsulenterne formentlig ofte står i en vanskelig situation, kan der ikke her-
ske tvivl om. Som beskrevet flere steder i rapporten synes de i vidt omgang at 
være spændt ud mellem modstridende interesser. På den ene side finder vi blandt 
virksomhederne nogle med en forestilling om, at de kun antager etnisk danske 
praktikanter. På den anden side en gruppe elever, der ikke tilhører majoriteten, 
men som har krav på ikke at blive forskelsbehandlet på et usagligt grundlag. 
Dertil kommer konsulenternes forpligtelse til at få flest mulige uddannelsesafta-
ler i hus, samt de mange løbende udmeldinger på ’indvandrerområdet’ i den 
offentlige debat. Alt sammen omstændigheder der stiller høje krav til konsulen-
ternes evner som ’street level bureaucrats’. Krav som det formentlig kan være 
vanskeligt at honorere. 
 
Som nævnt i indledningen er et af undersøgelsens formål at skabe et grundlag 
for en diskussion af, hvordan praktikpladsformidlingen bør indrettes med hen-
blik på at sikre, at en ulige behandling på usagligt grundlag ikke finder sted og 
kommer til at stå i vejen for en arbejdsmarkedsmæssig integration af erhvervs-
skolernes unge med indvandrerbaggrund. Det helt afgørende er, at elever med 
etnisk minoritetsbaggrund – på lige fod med majoritetseleverne – formidles en 
praktikplads på grundlag af kvalifikationer og andre saglige kriterier og ikke, 
med praktikkonsulentens medvirken, på forhånd fravælges med udgangspunkt i 
arbejdsgiverens formodning om manglende sproglige, personlige eller faglige 
kompetencer. 
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Spørgeskemaundersøgelsen 

Dataindsamling 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en elektronisk survey blandt 249 
praktikkonsulenter på landets erhvervsskoler – defineret som handelsskoler og 
tekniske skoler1 – i foråret 2006. Begrebet praktikkonsulenter dækker i denne 
rapport LOP-konsulenter (lære- og praktikpladskonsulenter), virksomhedskonsu-
lenter, praktikpladskonsulenter og andre, der beskæftiger sig med formidling af 
praktikpladser på handelsskoler og tekniske skoler. Respondenterne er identifi-
ceret på baggrund af en opringning til skolerne, hvor der er blevet spurgt efter 
navne og e-mail adresser på de ansatte på skolen, der beskæftiger sig med for-
midling af praktikpladser og som noget centralt: har kontakt med virksomheder-
ne. Enkelte skoler har kunnet give de relevante oplysninger om kolleger på sko-
ler, de samarbejder med, hvilket har sparet et par opringninger2. Respondentli-
sten baserer sig på de folk, de enkelte skoler, over for mig, har anført som rele-
vante for sammenhængen. Ambitionen har været at få fat i alle med den relevan-
te ’profil’. De 249 tæller således (principielt) alle relevante respondenter på det 
givne tidspunkt. Det betyder, at der her – i modsætning til undersøgelser hvor 
der arbejdes med en (repræsentativ) stikprøve – er tale om en totaltælling, dvs. 
en undersøgelse hvor alle enheder i undersøgelsespopulationen indgår3. 
 
Strukturen for hvem der er beskæftiget med praktikpladsformidling, har vist sig 
ikke at være enkel. De enkelte skoler har omtrent hver deres praksis på området. 
På nogle skoler har man få folk på opgaven, som til gengæld bruger en væsentlig 
                                                      
1 Undersøgelsen omfatter ikke landbrugsskolerne ud fra den betragtning, at en del land-
brugsskoler udelukkende har en forsvindende lille andel af elever med etnisk minoritets-
baggrund, hvorfor projektets problemstilling ikke skønnes nærværende på samme måde 
som på de tekniske skoler og handelsskolerne. Social- og sundhedsskolerne er heller 
ikke med i undersøgelsen.  
2 Langt hovedparten af skolerne har udvist velvilje i forhold til at oplyse, hvem det kun-
ne være relevant at inddrage i undersøgelsen. I enkelte tilfælde er jeg imidlertid blevet 
mødt med stor skepsis og er blevet viderestillet til lederniveau. Et enkelt sted stod lede-
ren fast på, at jeg kunne sende undersøgelsen til lederen selv, som så ville videredistribu-
ere den til de relevante medarbejdere. I det tilfælde valgte jeg at undtage skolen fra at 
medvirke ud fra den betragtning, at ledelsen kunne vælge at benytte lejligheden til at 
guide medarbejderne til at besvare skemaet på den ’rigtige’ måde – set med ledelsens 
øjne.  
3 Man kunne alternativt have kontaktet de enkelte skoler pr. brev og spurgt efter de 
samme oplysninger – dog uden sikkerhed for, at oplysningerne havde været mere kor-
rekte, da denne henvendelsesform fx ikke muliggør den afklaring, der ligger i samtalen. 
Endvidere ville jeg ikke forvente ret mange tilbagemeldinger ad denne vej. 
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del af deres arbejdstid på det, mens man andre steder har mange forskellige til at 
stå for det – herunder faglærere. Følgelig er der stor forskel på det antal af ’kon-
sulenter’, der fra hver skole har deltaget i undersøgelsen, og derfor også forskel 
på hvordan de forskellige skoler og regioner er repræsenteret i undersøgelsen. 
 
UNI-C Statistik og Analyse har stået for den elektroniske opsætning af spørge-
skemaet samt indsamlingen af data. Undersøgelsen er sendt til respondenterne 
21. april 2006. To dage forinden modtog respondenterne et brev med almindelig 
post stilet til dem personligt med kort information om undersøgelsen og en op-
fordring til at deltage. Der er udsendt rykkere pr. e-mail 3. maj og 15. maj. Forud 
for første rykker var svarprocenten 63 pct. Undersøgelsen blev lukket 29. maj, 
hvor svarprocenten var 83 pct. 206 respondenter ud af 249 valgte således at be-
svare spørgeskemaet. 
 
Det er vanskeligt at sige præcis hvilke forhold, der har udløst den relativt høje 
svarprocent. At dømme ud fra de mange uopfordrede, engagerede henvendelser 
jeg fik pr. mail i forlængelse af udsendelsen af informationsbrevet, er det min 
vurdering, at mange har set undersøgelsen som relevant og vedkommende for 
deres situation. Dertil kommer, at spørgeskemaet er sendt til respondentens ar-
bejdsmail, og erfaringsmæssigt ved man, at svarprocenten øges, når responden-
terne kan forholde sig til undersøgelsen i arbejdstiden frem for hjemme. Forud-
sætningen er selvsagt, at respondenten er fortrolig med en pc og har naturlig 
adgang til en sådan i arbejdstiden. 

Baggrundsvariable 

Som det fremgår af kapitel 3, er flere baggrundsvariable behæftet med en vis 
usikkerhed, som stammer fra skolernes måde at indberette på til Undervisnings-
ministeriet. Det drejer sig om følgende variable: elevbestand (dvs. skolestørrel-
se) og elevandel med etnisk minoritetsbaggrund. Disse variable udtrykker såle-
des enten den enkelte skoles faktiske forhold eller forholdene på et antal skoler, 
da en del skoler indberetter fælles på disse parametre, men trods dette figurerer 
som selvstændige enheder i undersøgelsen. Indberetningsoplysningerne findes 
på Undervisningsministeriets hjemmeside. Oplysningerne anvendt i undersøgel-
sen er fra 2004. Hvad angår elevbestand, er tallene udtryk for elevbestanden på 
både grund- og hovedforløb og kan derfor ikke sættes op mod (praktik)aftale 
tallene direkte, da disse er koncentreret om hovedforløbet. (En del elever med 
anden etnisk baggrund end dansk vil være sprunget fra uddannelsen inden ho-
vedforløbet). 

Bortfald 

Endelig skal vi forholde os til undersøgelsens bortfald, idet det er relevant at 
vide, hvorvidt analyseudvalget (bestående af de 206 besvarelser) er afgørende 
forskelligt fra undersøgelsespopulationen (de 249 respondenter). Svarprocenten 
er som nævnt på 83 pct. Bortfaldets størrelse er således relativt begrænset. Hvad 



Appendiks A 61 
 

angår bortfaldets sammensætning, er der foretaget en bortfaldsanalyse (parvis 
sammenligning af de 43 ubesvarede og de 206 besvarede) på følgende variable: 
Praktikkonsulentens køn, region, erhvervsskole-type, elevbestand, andel af etni-
ske minoriteter samt antal praktikaftaler (hvad angår de tre sidstnævnte er oplys-
ningerne fundet på nettet, jf. skolernes indberetning til Undervisningsministeri-
et). For ingen af disse adskiller de 43 ubesvarede sig i gennemsnit fra de 206 
besvarede. Analyseudvalget betragtes derfor som repræsentativt for undersøgel-
sespopulationen. 
 

Tabel over signifikansniveauerne for repræsentativitetstestenea 

 
Testet variabel χ2-test 

p-værdi 
Køn 0,858 
Region 0,154b 
Skoletype 0,086c 
Skole-størrelse 0,431c 
EM-andel 0,257c 
Antal aftaler 0,391 
  

 

a) Alle testene sammenligner analyseudvalget (N = 206) med bortfaldet (N = 43) 

b) To celler har forventet frekvens under 5 

c) En celle har forventet frekvens under 5 
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Udviklingen på praktikpladsområdet1 

En sammenligning af tal for 2003 og 2006 viser, at der siden 2003 har været en 
relativ fremgang i antallet af (ordinære) praktikpladser, og at denne udvikling 
ikke mindst er kommet de etniske minoritetselever til gode. Imidlertid er forskel-
len på, hvor mange elever med hhv. dansk etnisk baggrund og etnisk minoritets-
baggrund der kommer i ordinær praktik fortsat betragtelig. I 2006 kom 97 pct. af 
eleverne med dansk etnisk baggrund i ordinær praktik mod 86 pct. af eleverne 
med etnisk minoritetsbaggrund. En sammenligning af tal for 2003 og 2006 viser 
i øvrigt, at der har været et relativt fald i tilgangen til skolepraktik, der omfatter 
både elever med dansk etnisk baggrund og etnisk minoritetsbaggrund. Faldet i 
tilgangen til skolepraktik har imidlertid været størst for elever med dansk etnisk 
baggrund. Se i øvrigt tabellen nedenfor. 
 

2003 Dansk etnisk bag-
grund 

Etnisk minoritetsbag-
grund 

Uddannelse m. uddannelsesaf-
tale, dvs. ordinær praktikplads 

 

89 pct. 

 

69 pct. 

Skolepraktik 11 pct. 31 pct. 

2006 Dansk etnisk bag-
grund 

Etnisk minoritetsbag-
grund 

Uddannelse m. uddannelsesaf-
tale, dvs. ordinær praktikplads 

 

97 pct. 

 

86 pct. 

Skolepraktik 3 pct. 14 pct. 

 
I december 2003 var i alt 62.600 elever i gang med en erhvervsuddannelse. 88 
pct. af eleverne var i gang med uddannelsen i en uddannelsesaftale, mens 12 pct. 
var i gang i skolepraktik. Fordelingen opgjort for hhv. elever med dansk etnisk 
baggrund og elever med etnisk minoritetsbaggrund er vist i tabellen ovenfor. I 
december 2006 var i alt 65.264 elever i gang med en erhvervsuddannelse. 96 pct. 
af eleverne var i gang med uddannelsen i en uddannelsesaftale, mens fire pct. var 
i gang i skolepraktik. Fordelingen opgjort for hhv. elever med dansk etnisk bag-
grund og elever med etnisk minoritetsbaggrund er ligeledes vist i tabellen oven-
for. 
 

                                                      
1 Disse oplysninger hviler på dokumentet ”Udviklingen på praktikpladsområdet med 
fokus på indvandrere og efterkommere”, Undervisningsministeriet, 7.2.2007, Sagsnr.: 
017.161.021. (www.uvm.dk). 
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I forlængelse af ovenstående er det relevant at se på overgangsprocenterne for 
hhv. elever med dansk etnisk baggrund og elever med etnisk minoritetsbag-
grund, dvs. de relative tal for hvor mange elever med et afsluttet grundforløb, 
der påbegynder hovedforløbet. Som det fremgår af tabellen, er overgangsprocen-
ten for elever med etnisk minoritetsbaggrund mindre end for elever med dansk 
etnisk baggrund (alle år). Med andre ord: Tabellen viser, at relativt flere elever 
med etnisk minoritetsbaggrund (i sammenligning med elever med dansk etnisk 
baggrund) ikke påbegynder hovedforløbet. Forklaringerne herpå kan være man-
ge. Én blandt disse kunne være, at de ikke kan få en praktikplads. Deciderede 
frafaldsprocenter kan ikke udregnes direkte på baggrund af tallene i nedenståen-
de tabel – blot kan det konstateres, at eleverne ikke går direkte videre til hoved-
forløbet. Det er værd at bemærke, at andelen af elever, som går direkte fra 
grundforløb til hovedforløb, er faldet de senere år for både elever med dansk 
etnisk baggrund og elever med etnisk minoritetsbaggrund; siden 2003 med 11 
pct. for den første gruppe og 19 pct. for den anden. 
 

Tabel: Andelen af elever, som går direkte fra grundforløb til hovedforløb. 
Procent. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ALLE 60,9 61,4 61,4 62,6 61,6 56,6 56,1 54,1 53,7 50,8 47,5 
Danske 62,2 62,8 63,1 64,3 63,3 58,2 57,7 55,6 55,2 52,5 49,4 
Indv./ Efterk. 41,5 42,3 40,8 45,3 44,9 42,6 41,5 41,7 42 38,5 34 
 
Kilde: UNI-C - Elevtal fordelt på uddannelse, alder, køn og institution (1978-2005) - Elevbevægelser, 1980 til 20052 
          http://www.uvm.dk/ndb/ndb.htm?menuid=5515 

 

                                                      
2 Tabeloplysninger: Header: Fra-uddannelse (hovedgrupper) : Erhvervsfaglige grundfor-
løb, Til-uddannelse (hovedgrupper): Erhvervsfaglige hovedforløb mv., Køn : ALLE, 
Regioner : ALLE, Afgangsart : ALLE, Nøgletal : Overgangsprocent. (Tabeller kan udar-
bejdes via Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk, statistik, dynamiske 
databaser). 
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Dansk ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning 

Forskelsbehandlingsloven1 indeholder et forbud mod direkte og indirekte for-
skelsbehandling på arbejdsmarkedet – herunder enhver uddannelse der tager 
sigte på lønnet beskæftigelse – samt chikane og instruktioner om forskelsbe-
handling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 
orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Den 
gælder i ansættelsessituationen, under ansættelse og i forbindelse med afskedi-
gelse samt ved forflyttelse og forfremmelse og i forbindelse med løn- og ar-
bejdsvilkår (Udredning 5, 2007:55). 
 
Lov om etnisk ligebehandling2 beskytter mod forskelsbehandling og fremmer 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Iflg. lovens § 2, stk. 1 
gælder forbuddet mod forskelsbehandling ”for al offentlig og privat virksomhed, 
for så vidt angår social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, 
sociale goder, uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, 
herunder bolig, der er tilgængelige for offentligheden. Forbuddet mod forskels-
behandling gælder endvidere for medlemskab af og deltagelse i en organisation, 
hvis medlemmer udøver et bestemt erhverv, samt de fordele, sådanne organisati-
oner giver medlemmerne.”  Loven indeholder et forbud mod direkte og indirekte 
diskrimination, chikane, instruktion til diskrimination samt repressalier (Udred-
ning 5, 2007:57). 
 
Religionsfriheden er sikret i grundlovens § 67 og 70 samt gennem inkorporering 
af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk lov. Endvidere findes 
et generelt forbud mod diskrimination pga. tro i racediskriminationsloven, straf-
felovens § 266b (og forskelsbehandlingsloven, hvilket fremgår ovenfor). Beskyt-
telsen mod diskrimination pga. religion eller tro er på visse områder svagere end 
pga. race. 
 

                                                      
1 Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. LBK nr. 31 af 12.1.05. 
2 Lov om etnisk ligebehandling, lov nr. 374 af 28.5.03. 
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Oversigt over uafhængige variable anvendt i modelsøgnin-
gen 

Ad konsulenternes handlingsstrategier jf. tabel 1, side 32 og tabel 2, side 36 

Virksomhedskrav / elevpræferencer: 
Q29 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens etniske 

baggrund? 
Q30 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens religi-

on/tro? 
Q31 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens sprog-

kundskaber? 
 
Virksomhedsbegrundelse for fravalg: 
Q32 = De etniske elever mangler danske sprogkundskaber 
Q33 = De etniske elever mangler faglige kundskaber 
Q35 = De etniske elever kender ikke omgangsformen på de danske arbejds-

pladser 
Q39 = Tørklædet (eller anden påklædning) passer ikke ind i virksomheden 
Q42 = Virksomheden vil beskytte den etniske elev for chikane fra kolleger eller 

kunder, og undlader derfor at tage eleven i praktik 
 
Konsulentens holdning til krav: 
Er det o.k., hvis en virksomhed lægger vægt på etnisk baggrund eller religi-
on/tro? 
Q45 = Ja. For virksomhederne lægger typisk også vægt på andre ting. Fx køn 
Q47 = Ja, for jeg har generelt en del dårlige erfaringer med at sende de etniske 

unge i praktik 
Q48 = Ja, for de etniske unge mangler typisk danske sprogkundskaber 
Q49 = Ja, for de etniske elever mangler typisk faglige kundskaber 
Q50 = Ja, for de etniske elever kender typisk ikke omgangsformen på de danske 

arbejdspladser 
Q57 = Ja, for virksomheden bør beskytte den etniske elev for chikane fra kolle-

ger eller kunder, og derfor undlade at tage eleven i praktik 
Q58 = Ja, for tørklædet (eller anden påklædning) passer ikke ind i virksomhe-

derne 
 
Baggrundsvariable: 
Q3 = Erhvervsskole-type (Merkantil, Merkantil/teknisk, Teknisk) 
Q4 = Region (0) Hovedstad, 1) Midtjylland, 2) Nordjylland, 3) Sjælland, 
         4) Syddanmark) 
Skole_str. = Gruppering af skole-størrelse 
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Em_andel = Gruppering af andele af etniske minoritetselever 
Storrelse_tot = Størrelsen på de virksomheder konsulenten laver praktikaftaler 
med. Grupperet 
Q24 = Faggruppe 
 

Ad Det typiske aftaleforløb jf. tabel 3, side 42 

Konsulentens kendskab til virksomhederne: 
Q22_omk = Kendskab til virksomhederne 
 
Konsulenternes holdning til kendskab til virksomhederne: 
Q23_omk = Kendskab fordel/ulempe 
 
Baggrundsvariable: 
Q3 = Erhvervsskole-type 
Q4 = Region 
Skole_str. = Gruppering af skole-størrelse 
Em_andel = Gruppering af andele af etniske minoritetselever 
Storrelse_tot = Størrelsen på de virksomheder konsulenten laver praktikaftaler 
med. Grupperet 
Q24 = Faggruppe 
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Appendikstabel 1. Logistisk regression. 

Faktorer af betydning for om konsulenterne vælger handlingsstrategien: 
”Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, 
at jeg skal servicere virksomhederne.” 
 
   Logit Std.fejl 
Virksomheden lægger 
vægt på etnicitet Ofte/af og til (Sjældent/aldrig er ref.kat.) 1,502*** 0,419 

Holdning, lægges vægt 
på andre ting også 

Helt/overvejende enig 
(Helt/overvejende uenig er ref.kat.) 1,898*** 0,602 

Holdning, tørklæde mv. 
passer ikke ind 

Helt/overvejende enig 
(Helt/overvejende uenig er ref.kat.) 1,088** 0,435 

Skoletype** Merkantil 2,666** 1,040 
 Merkantil / tekniska   
 Teknisk 2,594*** 0,962 
Region** Hovedstad -2,677*** 0,887 
 Midtjylland -1,442* 0,762 
 Nordjyllanda   
 Sjælland -1,169 0,901 
 Syddanmark -2,025*** 0,740 
Konstant  -1,682* 0,892 

 
 
 
 

Anm.:  
1. Den afhængige variabel er variablen Handlingsstrategi – servicerer virksomhederne. 0 = "I mindre 

grad/slet ikke", 1 = "I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ”I høj grad/i nogen grad” er 61,8 % 
2. a Referencekategori 
3. *** Signifikant på 1 % niveau 
4. ** Signifikant på 5 % niveau 
5. * Signifikant på 10 % niveau 
6. Stjerner ved variabelnavne refererer til test af den samlede kategori 
7. N = 170 
8. -2 log likelihodd = 167,146 
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Variables in the Equation

1,502 ,419 12,863 1 ,000 4,489
1,898 ,602 9,932 1 ,002 6,673
1,088 ,435 6,249 1 ,012 2,968

7,392 2 ,025
2,666 1,040 6,566 1 ,010 14,385
2,594 ,962 7,273 1 ,007 13,387

11,064 4 ,026
-2,677 ,887 9,101 1 ,003 ,069
-1,442 ,762 3,584 1 ,058 ,236
-1,169 ,901 1,683 1 ,195 ,311
-2,025 ,740 7,483 1 ,006 ,132
-1,682 ,892 3,553 1 ,059 ,186

q29_inv(1)
q45_inv(1)
q58_inv(1)
q3
q3(1)
q3(2)
q4
q4(1)
q4(2)
q4(3)
q4(4)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: q29_inv, q45_inv, q58_inv, q3, q4.a. 
 

 
Se næste side for supplerende præsentationer af variablen Region (q4) med forskellige 
referencekategorier. 
 
Hvilke uafhængige variable, der i øvrigt er indgået i modelsøgningen, fremgår af ”Over-
sigt over uafhængige variable anvendt i modelsøgningen” i appendiks D. 
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Tabel 1 – uddrag 
Supplerende præsentationer af variablen Region (q4) med forskellige referencekatego-
rier. 
 
   Logit Std.fejl 
Region** Hovedstada   
 Midtjylland 1,235* 0,698 
 Nordjylland 2,677*** 0,887 
 Sjælland 1,509* 0,807 
 Syddanmark 0,652 0,616 

 
   Logit Std.fejl 
Region** Hovedstad 1,235* 0,698 
 Midtjyllanda   
 Nordjylland 1,442* 0,762 
 Sjælland 0,274 0,718 
 Syddanmark -0,583 0,521 

 
   Logit Std.fejl 
Region** Hovedstad -2,677*** 0,887 
 Midtjylland -1,442* 0,762 
 Nordjyllanda   
 Sjælland -1,169 0,901 
 Syddanmark -2,025*** 0,740 

 
   Logit Std.fejl 
Region** Hovedstad -1,509* 0,807 
 Midtjylland -0,274 0,718 
 Nordjylland 1,169 0,901 
 Sjællanda   
 Syddanmark -0,856 0,671 

 
   Logit Std.fejl 
Region** Hovedstad -0,652 0,616 
 Midtjylland 0,583 0,521 
 Nordjylland 2,025*** 0,740 
 Sjælland 0,856 0,671 
 Syddanmarka   

 
Anm.:  

1. a Referencekategori 
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Appendikstabel 2. Logistisk regression. 

Faktorer af betydning for om konsulenterne vælger handlingsstrategien: 
”Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, hvis de fastholder 
ønsket.” 
 
 
  Logit Std.fejl 
Virksomheden lægger vægt 
på etnicitet 

Ofte/af og til 
(Sjældent/aldrig er ref.kat.) 2,757** 1,399 

Virksomheden lægger vægt 
på sprog 

Ofte/af og til 
(Sjældent/aldrig er ref.kat.) -3,232** 1,279 

Virksomheden begrunder 
med omgangsform** I mindre grad/slet ikke -2,978** 1,382 

 I høj/nogen grad -4,208*** 1,578 
 Ved ikkea   
Konstant  -0,812 0,724 

 
 
 

Variables in the Equation

2,757 1,399 3,885 1 ,049 15,754
-3,232 1,279 6,382 1 ,012 ,039

8,223 2 ,016
-2,978 1,382 4,645 1 ,031 ,051
-4,208 1,578 7,108 1 ,008 ,015
-,812 ,724 1,257 1 ,262 ,444

q29_inv(1)
q31_inv(1)
q35_inv
q35_inv(1)
q35_inv(2)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: q29_inv, q31_inv, q35_inv.a. 
 

 
Hvilke uafhængige variable, der i øvrigt er indgået i modelsøgningen, fremgår af ”Over-
sigt over uafhængige variable anvendt i modelsøgningen” i appendiks D. 
 

Noter:  
1. Den afhængige variabel er variablen ”Handlingsstrategi – afbryder samarbejdet”. 0 = "I mindre 

grad/slet ikke", 1 = "I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ”I høj grad/i nogen grad" er 3,4 % 
2. a Referencekategori 
3. *** Signifikant på 1 % niveau 
4. ** Signifikant på 5 % niveau 
5. N = 178 
6. -2 log likelihood = 34,044 
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Appendikstabel 3. Logistisk regression. 

Faktorer af betydning for om konsulenterne gør brug af flg.: ”Jeg anbefaler 
virksomheden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i virksomheden, 
fordi det er mit indtryk, at der er tale om et godt match.” 
 
 
   Logit Std.fejl 
Kendskab til virksomhed** Ikke særlig godt/slet ikke -1,076** 0,490 
 Det er meget forsk. -1,399** 0,548 
 Meget godt/godta   
Skoletype*** Merkantila   
 Merkantil / teknisk 0,983 0,746 
 Teknisk 1,948*** 0,445 
Andel elever med etnisk minoritetsbaggrund** < 5 % 1,798** 0,812 
 5 % - 6,99 % 1,356*** 0,523 
 7 % - 9,99 % 1,187** 0,538 
 > 10 % a   
Konstant  -0,428 0,473 

 

Variables in the Equation

8,476 2 ,014
-1,076 ,490 4,823 1 ,028 ,341
-1,399 ,548 6,518 1 ,011 ,247

19,211 2 ,000
,983 ,746 1,736 1 ,188 2,671

1,948 ,445 19,122 1 ,000 7,014
9,455 3 ,024

1,798 ,812 4,903 1 ,027 6,035
1,356 ,523 6,725 1 ,010 3,880
1,187 ,538 4,869 1 ,027 3,276
-,428 ,473 ,818 1 ,366 ,652

q22_inv
q22_inv(1)
q22_inv(2)
q3
q3(1)
q3(2)
em_andel
em_andel(1)
em_andel(2)
em_andel(3)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: q22_inv, q3, em_andel.a. 
 

Se næste side for supplerende præsentationer af variablen em_andel med forskellige 
referencekategorier. 
 
Hvilke uafhængige variable, der i øvrigt er indgået i modelsøgningen, fremgår af ”Over-
sigt over uafhængige variable anvendt i modelsøgningen” i appendiks D. 

Noter:  
1. Den afhængige variabel er variablen ”Formidling – godt match”. 0 = "I mindre grad/slet ikke", 1 = 

"I høj grad/i nogen grad". Andel som svarer ” "I høj/i nogen grad” er 78,1 % 
2. a Referencekategori 
3. *** Signifikant på 1 % niveau 
4. ** Signifikant på 5 % niveau 
5. N = 183 
6. -2 log likelihood = 153,546 
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Tabel 3 – uddrag 
Supplerende præsentationer af variablen em_andel med forskellige referencekategorier. 
 
 
   Logit Std.fejl 
Andel elever med etnisk minoritetsbaggrund** < 5 %a   
 5 % - 6,99 % -0,442 0,788 
 7 % - 9,99 % -0,611 0,828 
 > 10 % -1,798** 0,812 

 
   Logit Std.fejl 
Andel elever med etnisk minoritetsbaggrund** < 5 % 0,442 0,788 
 5 % - 6,99 %a   
 7 % - 9,99 % -0,169 0,554 
 > 10 % -1,356*** 0,523 

 
   Logit Std.fejl 
Andel elever med etnisk minoritetsbaggrund** < 5 % 0,611 0,828 
 5 % - 6,99 % 0,169 0,554 
 7 % - 9,99 %a   
 > 10 % -1,187** 0,538 

 
   Logit Std.fejl 
Andel elever med etnisk minoritetsbaggrund** < 5 % 1,798** 0,812 
 5 % - 6,99 % 1,356*** 0,523 
 7 % - 9,99 % 1,187** 0,538 
 > 10 % a   

 
Anm.:  

1. a Referencekategori 
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Appendiks F 

Appendikstabel I. 

Logistisk regression af sandsynligheden for at konsulenter, der møder etni-
citetskravet ofte eller af og til, også møder andre krav. 
 
Den afhængige variable er konstrueret ud fra spm. q29: ”Hvor ofte oplever du, at 
en virksomhed lægger vægt på elevens etniske baggrund?”, idet svarene ”ofte” 
og ”af og til” er tillagt værdien 1, mens øvrige svar er tillagt værdien 0. 
 

Variables in the Equation

,899 ,397 5,127 1 ,024 2,457
1,106 ,423 6,833 1 ,009 3,022
4,358 1,072 16,514 1 ,000 78,078

1,062 2 ,588
-,893 ,871 1,052 1 ,305 ,409
-,272 ,491 ,307 1 ,579 ,762

7,044 4 ,134
-,565 ,809 ,488 1 ,485 ,568
,005 ,944 ,000 1 ,996 1,005

-2,564 1,130 5,149 1 ,023 ,077
-,489 ,759 ,416 1 ,519 ,613

2,434 3 ,487
,887 ,717 1,533 1 ,216 2,429

1,135 ,822 1,906 1 ,167 3,112
1,304 ,871 2,242 1 ,134 3,684

-2,015 1,097 3,376 1 ,066 ,133

q25_inv(1)
q27_inv(1)
q30_inv(1)
q3
q3(1)
q3(2)
q4
q4(1)
q4(2)
q4(3)
q4(4)
em_andel
em_andel(1)
em_andel(2)
em_andel(3)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: q25_inv, q27_inv, q30_inv, q3, q4, em_andel.a. 
 

 
Uafhængige variable anvendt i modelsøgningen: 
Virksomhedskrav / elevpræferencer: 
Q25 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens køn? 
Q26 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens alder? 
Q27 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens udseen-

de? 
Q28 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens sociale 

baggrund? 
Q30 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens religi-

on/tro? 
Q31 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens sprog-

kundskaber? 
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Baggrundsvariable: 
Q3 = Erhvervsskole-type 
Q4 = Region 
Em_andel = Gruppering af andele af etniske minoritetselever 
 
Samt diverse interaktioner 
 
Regressionen viser, at samtlige baggrundsvariable på nær ”region” er insignifi-
kante. Den eneste korrelation, der ser ud til at være mellem om konsulenten 
møder etnicitetskravet og forhold ved skolen, er, at konsulenten på Sjælland 
(minus Hovedstaden) møder dette krav mindre hyppigt end konsulenten i resten 
af landet. Dog er den samlede kategori ”region” insignifikant. 
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Appendikstabel II. 

Logistisk regression af sandsynligheden for at konsulenter, der møder 
kønskravet, også møder andre krav. 
 
Afhængig variabel baseret på: q25: Hvor ofte oplever du, at en virksomhed læg-
ger vægt på elevens køn? 
(kontrolanalyse). 

Variables in the Equation

1,422 ,392 13,174 1 ,000 4,146
1,197 ,347 11,916 1 ,001 3,310

1,334 2 ,513
,507 ,721 ,495 1 ,481 1,661
,455 ,404 1,270 1 ,260 1,576

1,539 4 ,820
,001 ,713 ,000 1 ,999 1,001
,175 ,838 ,044 1 ,835 1,191
,027 ,786 ,001 1 ,973 1,027

-,401 ,670 ,358 1 ,550 ,670
,712 3 ,870

-,118 ,563 ,044 1 ,834 ,889
,140 ,641 ,048 1 ,827 1,151

-,261 ,664 ,155 1 ,694 ,770
-1,311 ,963 1,855 1 ,173 ,269

q26_inv(1)
q29_inv(1)
q3
q3(1)
q3(2)
q4
q4(1)
q4(2)
q4(3)
q4(4)
em_andel
em_andel(1)
em_andel(2)
em_andel(3)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: q26_inv, q29_inv, q3, q4, em_andel.a. 
 

 
Uafhængige variable anvendt i modelsøgningen: 
Virksomhedskrav / elevpræferencer: 
Q26 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens alder? 
Q27 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens udseen-

de? 
Q28 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens sociale 

baggrund? 
Q29 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens etniske 

baggrund? 
Q30 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens religi-

on/tro? 
Q31 = Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens sprog-

kundskaber? 
 
Baggrundsvariable: 
Q3 = Erhvervsskole-type 
Q4 = Region 
Em_andel = Gruppering af andele af etniske minoritetselever 
Samt div. tænkelige interaktioner 
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Regressionen viser, at samtlige baggrundsvariable er insignifikante. Der er med 
andre ord ingen korrelation mellem, om konsulenterne møder kønskravet og 
forhold såsom skoletype, region mv. 
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Appendiks G 

Spørgeskema om praktikpladsformidling 

N = 206 (totalundersøgelse). Svarprocent 83 pct. 
 
Respondenterne har flere steder i skemaet haft mulighed for også at benytte en 
åben svarkategori, hvilket mange har gjort brug af. Disse svar er imidlertid ikke 
optrykt. Nogle af svarene er anvendt i rapportens kapitel 4. 
 
 

Hvor længe har du arbejdet med praktikpladsformidling?

26 12,6 14,6 14,6
152 73,8 85,4 100,0
178 86,4 100,0
28 13,6

206 100,0

I mindre end et år
I mere end et år
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 

Hvad er din primære stillingsbetegnelse?

33 16,0 16,4 16,4
12 5,8 6,0 22,4
46 22,3 22,9 45,3

5 2,4 2,5 47,8

17 8,3 8,5 56,2

61 29,6 30,3 86,6
27 13,1 13,4 100,0

201 97,6 100,0
5 2,4

206 100,0

LOP-konsulent
Virksomhedskonsulent
Praktikpladskonsulent
Studievejleder
Uddannelses- og
erhvervsvejleder
Faglærer
Andet,skriv:
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Hvordan foregår praktikformidlingen typisk i forhold til følgende? 

 

Hvor ofte indgår du aftale med en virksomhed om et praktikforløb?

10 4,9 4,9 4,9 

104 50,5 50,7 55,6 
48 23,3 23,4 79,0 
17 8,3 8,3 87,3 
13 6,3 6,3 93,7 
13 6,3 6,3 100,0

205 99,5 100,0
1 ,5

206 100,0

Jeg aftaler slet ikke
praktikforløb
Mindre end 50 gange
årligt
Ca. 50-100 gange årligt
Ca. 100-150 gange årligt
Ca. 150-200 gange årligt
Mere end 200 gange årligt

Total 

Valid

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Hvad synes du om arbejdet med praktikpladsformidling? 

166 80,6 81,8 81,8
34 16,5 16,7 98,5
2 1,0 1,0 99,5
1 ,5 ,5 100,0

203 98,5 100,0
3 1,5

206 100,0

Det er interessant
Det er ok 
Det er ikke så interessant
Ved ikke
Total 

Valid

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent

Jeg anbefaler virksomheden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i
virksomheden, fordi det er mit indtryk, at der er tale om et godt match. 

73 35,4 38,0 38,0 
73 35,4 38,0 76,0 
26 12,6 13,5 89,6 
15 7,3 7,8 97,4 
5 2,4 2,6 100,0 

192 93,2 100,0
14 6,8

206 100,0

I høj grad
I nogen grad 
I mindre grad 
Slet ikke
Ved ikke
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Virksomheden har på forhånd en idé om, hvilken elev de gerne vil have. 
Faglighed vejer tungt

50 24,3 26,2 26,2
99 48,1 51,8 78,0
31 15,0 16,2 94,2
3 1,5 1,6 95,8
8 3,9 4,2 100,0

191 92,7 100,0
15 7,3

206 100,0

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
Total 

Valid

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Jeg anbefaler virksomheden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i 
virksomheden, især pga. elevens personlighed 

40 19,4 21,7 21,7
79 38,3 42,9 64,7
40 19,4 21,7 86,4
18 8,7 9,8 96,2
7 3,4 3,8 100,0

184 89,3 100,0
22 10,7

206 100,0

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
Total 

Valid

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Jeg anbefaler virksomheden en elev, som jeg mener vil passe godt ind i 
virksomheden, især pga. elevens faglighed

28 13,6 15,2 15,2
96 46,6 52,2 67,4
40 19,4 21,7 89,1
13 6,3 7,1 96,2
7 3,4 3,8 100,0

184 89,3 100,0
22 10,7

206 100,0

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
Total 

Valid

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Virksomheden har på forhånd en idé om, hvilken elev de gerne vil have.
Personlighed vejer tungt.

55 26,7 28,5 28,5
103 50,0 53,4 81,9

22 10,7 11,4 93,3
3 1,5 1,6 94,8

10 4,9 5,2 100,0
193 93,7 100,0

13 6,3
206 100,0

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 

Hvor godt kender du typisk den person på virksomheden du indgår praktikaftaler med?

29 14,1 14,3 14,3
95 46,1 46,8 61,1
31 15,0 15,3 76,4
44 21,4 21,7 98,0
4 1,9 2,0 100,0

203 98,5 100,0
3 1,5

206 100,0

Meget godt
Godt
Det er meget forskelligt
Ikke særlig godt
Slet ikke
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 

Er det en fordel eller en ulempe at kende personen på forhånd?

161 78,2 78,9 78,9
40 19,4 19,6 98,5
1 ,5 ,5 99,0
2 1,0 1,0 100,0

204 99,0 100,0
2 1,0

206 100,0

En fordel
Hverken eller
En ulempe
Ved ikke
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Hvilken faggruppe formidler du især praktikpladser for?

40 19,4 19,5 19,5
47 22,8 22,9 42,4
25 12,1 12,2 54,6
24 11,7 11,7 66,3

17 8,3 8,3 74,6

8 3,9 3,9 78,5

35 17,0 17,1 95,6

9 4,4 4,4 100,0
205 99,5 100,0

1 ,5
206 100,0

Bygge og anlæg
Det merkantile område
Fra jord til bord
Håndværk og teknik
Mekanik, transport og
logistik
Service
Teknologi og
kommunikation
Andet, skriv:
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
Besvar de følgende spørgsmål i forhold til den faggruppe du især 
formidler praktikpladser for. 
[Mellemtekst:] Nogle virksomheder foretrækker piger frem for drenge – 
eller omvendt. Andre igen lægger vægt på fx personlig fremtoning. 
Hvor ofte oplever du, at en virksomhed lægger vægt på elevens … 

... køn?

53 25,7 25,7 25,7
70 34,0 34,0 59,7

58 28,2 28,2 87,9

25 12,1 12,1 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

... alder?

55 26,7 26,7 26,7
105 51,0 51,0 77,7

42 20,4 20,4 98,1

4 1,9 1,9 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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... udseende?

13 6,3 6,3 6,3
49 23,8 23,8 30,1

88 42,7 42,7 72,8

56 27,2 27,2 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

... sociale baggrund?

9 4,4 4,4 4,4
33 16,0 16,0 20,4

92 44,7 44,7 65,0

72 35,0 35,0 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

... etniske baggrund?

24 11,7 11,7 11,7
59 28,6 28,6 40,3

82 39,8 39,8 80,1

41 19,9 19,9 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

... religion/tro?

7 3,4 3,4 3,4
32 15,5 15,5 18,9

62 30,1 30,1 49,0

105 51,0 51,0 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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... sprogkundskaber?

73 35,4 35,4 35,4
79 38,3 38,3 73,8

38 18,4 18,4 92,2

16 7,8 7,8 100,0
206 100,0 100,0

ofte
af og til
sjældent, men
det forekommer
aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
[Hvis respondenten svarer, at han eller hun aldrig har oplevet, at virksomheden 
lægger vægt på elevens etniske baggrund, religion/tro og sprogkundskaber, vil 
spørgeskemaet automatisk hoppe videre til q45 – q59 og derefter q66 – q72.] 
 
 
 
Hvad er begrundelsen fra virksomhedens side, når virksomheden 
ikke ønsker en elev med anden etnisk baggrund eller anden religi-
on/tro? 

De etniske elever mangler danske sprogkundskaber

136 66,0 70,5 70,5
25 12,1 13,0 83,4
32 15,5 16,6 100,0

193 93,7 100,0
4 1,9
9 4,4

13 6,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

De etniske elever mangler faglige kundskaber

57 27,7 29,7 29,7
105 51,0 54,7 84,4

30 14,6 15,6 100,0
192 93,2 100,0

5 2,4
9 4,4

14 6,8
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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De etniske elever mangler personlige kvalifikationer

69 33,5 36,3 36,3
89 43,2 46,8 83,2
32 15,5 16,8 100,0

190 92,2 100,0
7 3,4
9 4,4

16 7,8
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

De etniske elever kender ikke omgangsformen på de danske arbejdspladser

88 42,7 46,1 46,1
67 32,5 35,1 81,2
36 17,5 18,8 100,0

191 92,7 100,0
6 2,9
9 4,4

15 7,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

De etniske elever vil ikke blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen

51 24,8 26,8 26,8
93 45,1 48,9 75,8
46 22,3 24,2 100,0

190 92,2 100,0
7 3,4
9 4,4

16 7,8
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Virksomheden  vil tage hensyn til kunder og samarbejdspartnere

64 31,1 33,5 33,5
80 38,8 41,9 75,4
47 22,8 24,6 100,0

191 92,7 100,0
6 2,9
9 4,4

15 7,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Virksomheden vil tage hensyn til kollegerne

49 23,8 25,7 25,7
94 45,6 49,2 74,9
48 23,3 25,1 100,0

191 92,7 100,0
6 2,9
9 4,4

15 7,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Tørklædet (eller anden påklædning) passer ikke ind i virksomheden

48 23,3 25,1 25,1
67 32,5 35,1 60,2
76 36,9 39,8 100,0

191 92,7 100,0
6 2,9
9 4,4

15 7,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Elevens praktisering af religion/tro vil give problemer

31 15,0 16,2 16,2
89 43,2 46,6 62,8
71 34,5 37,2 100,0

191 92,7 100,0
6 2,9
9 4,4

15 7,3
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Virksomheden forventer ekstra udgifter, hvis de ansætter en etnisk elev

11 5,3 5,9 5,9
115 55,8 61,8 67,7

60 29,1 32,3 100,0
186 90,3 100,0

11 5,3
9 4,4

20 9,7
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Virksomheden vil beskytte den etniske elev for chikane fra kolleger, eller kunder og
undlader derfor at tage eleven i praktik

15 7,3 8,1 8,1
96 46,6 51,6 59,7
75 36,4 40,3 100,0

186 90,3 100,0
11 5,3

9 4,4
20 9,7

206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Ved ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
 



Appendiks G 89 
 

Er det o.k., hvis en virksomhed lægger vægt på etnisk baggrund 
eller religion/tro? 

Ja. For virksomhederne lægger typisk også vægt på andre ting. Fx køn

47 22,8 24,0 24,0
149 72,3 76,0 100,0
196 95,1 100,0

10 4,9
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, jeg har svært ved at se, at det kan være anderledes. Man må jo tænke på, at de har en
forretning der skal køre.

54 26,2 27,3 27,3
144 69,9 72,7 100,0
198 96,1 100,0

8 3,9
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for jeg har generelt en del dårlige erfaringer med at sende de etniske unge i praktik

25 12,1 13,0 13,0
167 81,1 87,0 100,0
192 93,2 100,0

14 6,8
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for de etniske elever mangler typisk danske sprogkundskaber

96 46,6 48,7 48,7
101 49,0 51,3 100,0
197 95,6 100,0

9 4,4
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Ja, for de etniske elever mangler typisk faglige kundskaber

44 21,4 22,6 22,6
151 73,3 77,4 100,0
195 94,7 100,0

11 5,3
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for de etniske elever kender typisk ikke omgangsformen på de danske arbejdspladser

72 35,0 36,7 36,7
124 60,2 63,3 100,0
196 95,1 100,0

10 4,9
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for de etniske elever vil ikke blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen

28 13,6 14,4 14,4
167 81,1 85,6 100,0
195 94,7 100,0

11 5,3
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for det er rimeligt nok, at virksomheden  vil tage hensyn til kunder og
samarbejdspartnere

54 26,2 27,8 27,8
140 68,0 72,2 100,0
194 94,2 100,0
12 5,8

206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Ja, for det er rimeligt nok, at virksomheden vil tage hensyn til kollegerne

29 14,1 15,0 15,0
164 79,6 85,0 100,0
193 93,7 100,0

13 6,3
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for de etniske elever mangler typisk personlige kvalifikationer

42 20,4 21,6 21,6
152 73,8 78,4 100,0
194 94,2 100,0

12 5,8
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for elevens praktisering af religion/tro vil give problemer

36 17,5 19,0 19,0
153 74,3 81,0 100,0
189 91,7 100,0

17 8,3
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for virksomheden kan forvente ekstra udgifter, hvis de ansætter en etnisk elev

8 3,9 4,2 4,2
183 88,8 95,8 100,0
191 92,7 100,0

15 7,3
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Ja, for virksomheden bør beskytte den etniske elev for chikane fra kolleger, eller kunder
og derfor undlade at tage eleven i praktik

12 5,8 6,3 6,3
178 86,4 93,7 100,0
190 92,2 100,0
16 7,8

206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Ja, for tørklædet (eller anden påklædning) passer ikke ind i virksomhederne

77 37,4 40,5 40,5
113 54,9 59,5 100,0
190 92,2 100,0

16 7,8
206 100,0

Overvejende/helt enig
Overvejende/helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Hvad gør du, hvis virksomheden siger, at den ikke ønsker en elev 
med anden etnisk baggrund eller anden religion/tro? 

Jeg forsøger at imødekomme virksomhedens ønske, da det ligger i mit job, at jeg skal
servicere virksomhederne

114 55,3 63,0 63,0
67 32,5 37,0 100,0

181 87,9 100,0
16 7,8

9 4,4
25 12,1

206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Jeg undgår at diskutere med virksomheden, da det i forvejen er vanskeligt at finde nok
praktikpladser

80 38,8 44,7 44,7
99 48,1 55,3 100,0

179 86,9 100,0
18 8,7

9 4,4
27 13,1

206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Situationen bringer mig i tvivl om hvad jeg skal gøre – jeg savner en klar politik på
området.

42 20,4 23,3 23,3
138 67,0 76,7 100,0
180 87,4 100,0
17 8,3
9 4,4

26 12,6
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Jeg foreslår virksomheden at tænke i nye baner og prøve en etnisk elev alligevel

144 69,9 79,6 79,6
37 18,0 20,4 100,0

181 87,9 100,0
16 7,8
9 4,4

25 12,1
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 



94 Appendiks G 
 

 

Jeg siger til virksomheden, at jeg ikke vil samarbejde, hvis de fastholder ønsket

6 2,9 3,3 3,3
176 85,4 96,7 100,0
182 88,3 100,0
15 7,3
9 4,4

24 11,7
206 100,0

I høj/nogen grad
I mindre grad/slet ikke
Total

Valid

Ikke besvaret
Irrelevant
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Kan skolen gøre noget for at lette adgangen til en praktikplads for 
de etniske elever? 

Skolen gør allerede en del på området

34 16,5 17,7 17,7
102 49,5 53,1 70,8
46 22,3 24,0 94,8
8 3,9 4,2 99,0
2 1,0 1,0 100,0

192 93,2 100,0
14 6,8

206 100,0

Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Skolen skal ikke gøre noget ekstra – de etniske elever bærer selv ansvaret

4 1,9 2,1 2,1
17 8,3 8,9 11,0
49 23,8 25,7 36,6
86 41,7 45,0 81,7
35 17,0 18,3 100,0

191 92,7 100,0
15 7,3

206 100,0

Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Skolen skal ikke gøre noget ekstra – det må være virksomhedernes opgave

12 5,8 6,3 6,3
57 27,7 30,0 36,3
91 44,2 47,9 84,2
30 14,6 15,8 100,0

190 92,2 100,0
16 7,8

206 100,0

Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Skolen burde sætte ind på dette område

41 19,9 21,5 21,5
67 32,5 35,1 56,5
70 34,0 36,6 93,2
11 5,3 5,8 99,0
2 1,0 1,0 100,0

191 92,7 100,0
15 7,3

206 100,0

Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Hvad, mener du, er en af de vigtigste forklaringer på, at det kan vol-
de de etniske elever problemer at finde en praktikplads? ... 
 
Tak for din deltagelse! 
Jeg vil gerne understrege, at din besvarelse ikke videregives til andre. 
 
Evt. tilføjelser / kommentarer … 
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Baggrundsvariable 
Praktikkonsulentens køn

70 34,0 34,0 34,0
136 66,0 66,0 100,0
206 100,0 100,0

kvinde
mand
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Erhvervsskole-type

44 21,4 21,4 21,4
16 7,8 7,8 29,1

146 70,9 70,9 100,0
206 100,0 100,0

merk
merk/tek
tek
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Region

21 10,2 10,2 10,2
45 21,8 21,8 32,0
34 16,5 16,5 48,5
21 10,2 10,2 58,7
85 41,3 41,3 100,0

206 100,0 100,0

hovedsta
midtjyll
nordjyll
sjælland
syddanma
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Elevbestand

23 11,2 11,3 11,3
34 16,5 16,7 27,9

50 24,3 24,5 52,5

97 47,1 47,5 100,0

204 99,0 100,0
2 1,0

206 100,0

< 1000 elever
1000 til 1999 elever
2000 til 2999 elever
(sammenlagte)
3000 eller flere
(sammenlagte)
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Elevandel med etnisk minoritetsbaggrund

20 9,7 9,8 9,8 
78 37,9 38,2 48,0 
59 28,6 28,9 77,0 
47 22,8 23,0 100,0 

204 99,0 100,0
2 1,0

206 100,0

< 5 %
5 % til 6,99 % 
7 % til 9,99 % 
10 % eller flere 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Rockwool Fondens Forskningsenhed på Internettet 

Helt opdaterede oplysninger, herunder om forskningsenhedens nyeste projekter, 
kan findes på Internettet under enhedens hjemmeside. 
 
Adressen er: www.rff.dk 
 
Hjemmesiden indeholder i en dansk og engelsk version: 
 

- oversigt over gennemførte forskningsprojekter, 1987-2008 
- oplysninger om datagrundlag og metodevalg 
- en kommenteret publikationsoversigt 
- arbejdsnotater 1996-2007 i elektronisk form 
- nyhedsbreve fra forskningsenheden samt 
- oplysninger om organisation og medarbejdere. 

 
Rockwool Fondens Forskningsenheds nyhedsbrev kan endvidere bestilles på 
telefon 39 17 38 32. 
 
 
 
 






