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D	e	ikke-vestlige	flygtninge	og	familiesammenførte		
	indvandrere,	der	uddanner	sig	i	Danmark,	opnår	

på	lang	sigt	en	højere	beskæftigelse	og	bedre	lønind-
komst,	end	dem,	der	ikke	uddanner	sig	i	Danmark.	

I	Danmark	er	integrationsindsatsen	rettet	mod	at	få	
voksne	indvandrere	hurtigt	ud	på	arbejdsmarkedet	efter	
deres	ankomst.	I	en	ny	analyse	fra	ROCKWOOL	Fon-
dens	Forskningsenhed	er	det	undersøgt,	hvordan	det	
går	de	flygtninge	og	familiesammenførte	fra	ikke-vestli-
ge	lande,	der	forfølger	en	anden	strategi	ved	at	uddanne	
sig	i	Danmark.	Over	en	periode	på	15-20	år	efter	deres	
ankomst	drejer	det	sig	for	flygtningene	om	10	%	af	
mændene	og	20	%	af	kvinderne,	mens	det	for	de	fami-
liesammenførte	til	andre	end	flygtninge	drejer	sig	om	
12%	af	mændene	og	26%	af	kvinderne.	

Figur	1	viser	forskellen	i	beskæftigelsesgrad	mellem	
flygtninge	og	familiesammenførte,	der	påbegynder	en	
erhvervskompetencegivende	uddannelse	i	Danmark,	
og	andre	flygtninge	og	familiesammenførte,	der	ligner	
dem,	der	uddanner	sig,	med	hensyn	til	bl.a.	opholds-
grundlag,	alder	ved	ankomst,	oprindelsesland	og	antal	
år	i	landet.	Da	der	kan	være	andre	årsager	til	at	uddan-
ne	sig,	kan	forskellen	ikke	nødvendigvis	tolkes	kausalt.	

Figur	1	viser,	at	gruppen,	der	påbegynder	en	uddannel-
se,	har	en	mindre	beskæftigelsesgrad	i	3-5	år	efter	ud-
dannelsesstart	end	andre	flygtninge	og	familiesammen-
førte	med	samme	opholdstid	i	Danmark.	Det	svarer	
nogenlunde	til	uddannelsernes	længde.	Herefter	opnår	
gruppen,	der	uddanner	sig,	en	højere	beskæftigelse	over	
resten	af	den	målte	periode.	Forskellen	i	beskæftigelse	
er	størst	for	kvindelige	flygtninge	og	mindst	for	familie-
sammenførte	mænd.			

Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig 
i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning  

Figur 1. Forskel i årlig beskæftigelsesgrad mellem flygtninge og familiesammenførte, der påbegynder  
en erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmark, og andre flygtninge og familiesammenførte (procentpoint). 

Kilde:	ROCKWOOL	Fondens	
Forskningsenhed,	baseret	på	
data	fra	Danmarks	Statistik.	

Note:	Beskæftigelsesgraderne	er	
vægtede	gennemsnit	af	estimater	
for	forskellige	uddannelsesni-
veauer,	der	er	korrigeret	for	tid	
i	landet,	opholdsgrundlag	og	
oprindelsesland	samt	alder,	antal	
børn,	parstatus	og	kommune	
ved	ankomst.	Flygtninge	inklu-
derer	familiesammenførte	til	
flygtninge.	Uddannelse	refererer	
til	erhvervskompetencegivende	
uddannelse.
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Når	beskæftigelsesforskellene	lægges	sammen	over	år,	
går	der	4	år	for	kvindelige	flygtninge,	før	de	positive	for-
skelle	opvejer	de	negative	under	uddannelsen.	For	kvin-
der,	der	er	familiesammenførte	til	andre	end	flygtninge,	
og	for	mandlige	flygtninge	opvejer	de	positive	forskelle	
kun	lige	knap	de	negative	over	de	15	år	efter	uddannel-
sesstart,	mens	det	langt	fra	er	tilfældet	for	mænd,	der	er	
familiesammenførte	til	andre	end	flygtninge.	

Figur	2	viser	på	tilsvarende	vis	forskellen	i	årsløn	
før	skat	mellem	flygtninge	og	familiesammenførte,	
der	uddanner	sig	i	Danmark,	og	andre	flygtninge	og	
familiesammenførte.	Figuren	viser,	at	de,	der	uddan-
ner	sig	hurtigt,	opnår	en	højere	løn	end	dem,	der	ikke	
uddanner	sig.	Med	undtagelse	af	kvindelige	flygtninge	

er	lønforskellen	negativ	i	årene	efter	uddannelsesstart,	
ligesom	det	var	tilfældet	med	beskæftigelsesforskellene.	
Lønforskellen	er	dog	negativ	i	maksimalt	3	år	efter	ud-
dannelsesstart.	Grunden	til,	at	lønforskellen	er	negativ	
i	kortere	tid	end	beskæftigelsesforskellen,	er	formentlig,	
at	flere	af	de	studerende	enten	har	et	studiejob	eller	er	i	
lønnet	praktik	under	fx	de	erhvervsfaglige	uddannelser.	
Efter	10-15	år	tjener	de	fleste	af	dem,	der	påbegyndte	
en	uddannelse,	100.000-150.000	kr.	mere	om	året	end	
dem,	der	ikke	påbegyndte	en	uddannelse.	En	undtagel-
se	er	kvindelige	flygtninge,	der	har	en	højere	løn	straks	
efter	uddannelsesstart,	end	dem,	der	ikke	påbegyndte	
en	uddannelse.	Det	afspejler	formentlig,	at	de	kvinder,	
der	ikke	studerer	(sammenligningsgruppen),	ikke	arbej-
der	så	meget.	

Figur 2. Forskel i årlig lønindkomst mellem flygtninge og familiesammenførte, der påbegynder  
en erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmark, og andre flygtninge og familiesammenførte (1.000 kr.).  

Kilde:	ROCKWOOL	Fondens	
Forskningsenhed,	baseret	på	
data	fra	Danmarks	Statistik

Note:	Lønafkastet	er	i	2017-ni-
veau	og	er	et	vægtet	gennemsnit	
på	tværs	af	uddannelsesniveau-
er,	korrigeret	for	tid	i	landet,	
oprindelsesland	og	medbragt	
uddannelse	samt	alder,	antal	
børn,	parstatus	og	kommune	
ved	ankomst.	Flygtninge	inklu-
derer	familiesammenførte	til	
flygtninge.	Uddannelse	refererer	
til	erhvervskompetencegivende	
uddannelse.	

År efter uddannelsesstart

Fo
rs

ke
l i

 lø
ni

nd
ko

m
st

 
Flygtninge (Mænd) Flygtninge (Kvinder)

Familiesammenførte til andre end flygtninge (Mænd) Familiesammenførte til andre end flygtninge (Kvinder)

-50 

0

50

100

150

200

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151



3

Kvindelige flygtninge og familiesammenførte får 
mest beskæftigelse ud af uddannelse fra Danmark

K	vindelige	flygtninge	og	kvindelige	familiesammen-	
	førte,	der	uddanner	sig	i	Danmark,	øger	deres	be-

skæftigelse	i	langt	højere	grad	end	mænd,	der	uddanner	
sig	i	Danmark.	Kønsforskellen	i	beskæftigelse	er	derfor	
markant	mindre	blandt	flygtninge	og	familiesammen-
førte	med	en	uddannelse	fra	Danmark		end	blandt	
flygtninge	og	familiesammenførte	uden	en	uddannelse	
fra	Danmark.	

Kvinder	fra	ikke-vestlige	lande	er	en	af	de	grupper	på	
det	danske	arbejdsmarked	med	den	mindste	beskæf-
tigelsesgrad.	En	væsentlig	årsag	hertil	kan	være,	at	de	
mangler	kompetencer,	der	efterspørges	på	arbejdsmar-
kedet.	ROCKWOOL	Fondens	Forskningsenhed	har	
derfor	undersøgt	forskellen	i	beskæftigelsesgrader	mel-
lem	dem	med	og	uden	uddannelse	fra	Danmark.	

Figur	3	viser	beskæftigelsesgraden	for	mandlige	og	
kvindelige	flygtninge	og	familiesammenførte	uden	og	
med	uddannelse	fra	Danmark	(grå	og	orange	søjler).	
Figuren	viser,	at	de,	der	uddanner	sig	i	Danmark,	op-
når	en	markant	højere	beskæftigelsesgrad,	og	at	det	i	
særlig	grad	gælder	kvinder.	For	flygtninge	er	beskæfti-
gelsesgraden	for	mænd	og	kvinder	med	uddannelse	fra	
Danmark	stort	set	ens,	omkring	55	%,	mens	beskæf-
tigelsesgraden	blandt	flygtninge	uden	uddannelse	fra	
Danmark	er	under	40	%	for	mænd	og	under	20	%	for	
kvinder.		Forskellen	i	beskæftigelsesgrad	mellem	mænd	
og	kvinder	er	også	væsentligt	mindre	for	familiesam-
menførte	med	uddannelse	fra	Danmark	end	for	familie-
sammenførte	uden	uddannelse	fra	Danmark.

Figur 3. Beskæftigelsesgrad for flygtninge og familiesammenførte med og uden uddannelse fra Danmark (procent).
 

Kilde:	ROCKWOOL	Fondens	
Forskningsenhed,	baseret	på	
data	fra	Danmarks	Statistik.	

Note:	Beskæftigelsesgraden	
for	dem	med	uddannelse	fra	
Danmark	er	beregnet	som	
beskæftigelsesgraden	for	dem	
uden	uddannelse	fra	Danmark	
plus	afkastet	af	uddannelse	fra	
Danmark.	Afkastet	er	et	vægtet	
gennemsnit	på	tværs	af	uddan-
nelsesniveauer,	korrigeret	for	
tid	i	landet,	opholdsgrundlag	og	
oprindelsesland	samt	alder,	an-
tal	børn,	parstatus	og	kommune	
ved	ankomst.	Flygtninge	inklu-
derer	familiesammenførte	til	
flygtninge.	Uddannelse	refererer	
til	erhvervskompetencegivende	
uddannelse.KvinderMænd KvinderMænd
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Afkastet af uddannelse fra Danmark er størst for 
flygtninge og familiesammenførte, der ikke har  
en uddannelse hjemmefra

F	lygtninge	og	familiesammenførte	opnår	en	højere		
	beskæftigelsesgrad	efter	uddannelse	i	Danmark,	hvis	

de	ikke	i	forvejen	har	en	uddannelse	fra	hjemlandet.	
Undersøgelsen	kan	derfor	ikke	bekræfte	en	hypotese	
om,	at	udnyttelsen	af	flygtninge	og	familiesammenfør-
tes	medbragte	uddannelse	kan	øges	ved	videreuddan-
nelse	i	Danmark.	

En	uddannelse,	der	er	taget	i	et	land	med	andre	res-
sourcer,	uddannelsessystemer	og	arbejdsmarkedsbehov	
end	i	Danmark	er	ikke	altid	direkte	anvendelig	i	Dan-
mark.	Nogle	indvandreres	kompetencer	vil	formentlig	
kunne	tilpasses	en	dansk	kontekst,	ligesom	blot	det	at	
have	været	i	gang	med	en	uddannelse	i	hjemlandet	
kan	være	et	godt	fundament	for	at	videreuddanne	sig.	

Derfor	er	det	undersøgt,	om	afkastet	af	uddannelse	i	
Danmark	(forskellen	i	beskæftigelse	mellem	dem,	der	
uddanner	sig	i	Danmark,	og	dem,	der	ikke	gør)	afhæn-
ger	af	niveauet	af	medbragt	uddannelse.	

Figur	4	viser	afkastet	af	uddannelse	fra	Danmark,	op-
delt	på	dem	med	og	uden	en	uddannelse	fra	hjemlan-
det	(grå	og	orange	søjler).	Afkastet	er	stort	og	positivt	
for	alle	grupper,	men	er	højere	for	dem,	der	ikke	har	
en	uddannelse	fra	hjemlandet,	end	for	dem,	der	har	en	
uddannelse.	Det	tyder	derfor	ikke	på,	at	flygtninge	og	
familiesammenførte	med	uddannelse	fra	hjemlandet	
har	en	særlig	fordel	heraf,	når	de	videreuddanner	sig	i	
Danmark.	

KvinderMænd KvinderMænd
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Figur 4. Beskæftigelsesafkastet af uddannelse fra Danmark, opdelt på medbragt uddannelse (procentpoint).

Kilde:	ROCKWOOL	Fondens	
Forskningsenhed,	baseret	på	
data	fra	Danmarks	Statistik.	

 
Note:	Beskæftigelsesafkastet	af	
uddannelse	fra	Danmark	for	
dem	med	medbragt	uddannelse	
er	vægtede	gennemsnit	på	tværs	
af	medbragt	uddannelsesni-
veau,	korrigeret	for	tid	i	landet,	
opholdsgrundlag	og	oprindel-
sesland	samt	alder,	antal	børn,	
parstatus	og	kommune	ved	
ankomst.	Flygtninge	inkluderer	
familiesammenførte	til	flygt-
ninge.	Uddannelse	refererer	til	
erhvervskompetencegivende	
uddannelse.	
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Beskæftigelsen øges mere med tiden i Danmark for 
kvindelige flygtninge med medbragt uddannelse, 
end for andre flygtninge og familiesammenførte

N	år	indvandrere	vil	gøre	brug	af	deres	uddannelse		
	og	andre	kompetencer	fra	hjemlandet	i	Danmark,	

kræver	det	ofte	både	sproglige	og	faglige	tilpasninger.	
Hvis	tilpasningen	sker,	vil	vi	forvente,	at	fordelen	ved	at	
have	en	uddannelse	fra	sit	hjemland	gradvist	øges	over	
tid.	

Figur	5	viser	beskæftigelsesgraden	for	flygtninge	og	
familiesammenførte,	der	har	været	i	Danmark	i	op	til	
7	(grå	søjler)	henholdsvis	8-15	år	(grå	+	orange	søjler).	
Den	orange	del	af	søjlen	viser	derfor	forøgelsen	i	be-
skæftigelsesgrad	efter	flere	år	i	Danmark.	Figuren	viser,	
at	beskæftigelsesgraden	stiger	med	tiden	i	Danmark	for	
alle	grupper	som	forventet.	Stigningen	i	beskæftigelses-
grad	med	tiden	i	Danmark	er	mere	markant	for	kvinde-
lige	flygtninge	med	en	medbragt	uddannelse	end	for	de	
andre	grupper	(den	orange	søjle	er	højere).	Mens	kvin-
delige	flygtninge	uden	en	erhvervskompetencegivende	
uddannelse	fra	hjemlandet	øger	deres	beskæftigelses-
grad	fra	12	%	i	deres	8	første	år	i	Danmark	til	

29	%	i	de	næste	8	år,	er	den	tilsvarende	forøgelse	for	
kvindelige	flygtninge	med	en	uddannelse	fra	hjemlan-
det	fra	18	%	til	42	%.	

For	de	tre	andre	grupper	er	beskæftigelsesforøgelsen	
med	tiden	i	Danmark	stort	set	den	samme	for	dem	med	
og	uden	uddannelse	fra	hjemlandet.	De	opnår	derfor	
ikke	en	bedre	udnyttelse	af	deres	medbragte	uddannel-
se	med	tiden	i	Danmark.	For	mænd,	der	er	familiesam-
menførte	til	andre	end	flygtninge,	er	en	del	af	forkla-
ringen	formentlig,	at	de	hurtigt	opnår	en	relativ	høj	
beskæftigelsesgrad	efter	deres	ankomst	til	Danmark.	

Det	tyder	på,	at	selvom	kvindelige	flygtninge	har	en	lav	
beskæftigelsesgrad,	så	får	de	–	og	til	en	vis	grad	også	
kvindelige	familiesammenførte	-	mere	ud	af	deres	med-
bragte	uddannelse	med	tiden	i	Danmark,	end	mænd	
gør.	Mænd	kommer	hurtigere	ud	på	arbejdsmarkedet,	
men	opnår	ikke	yderligere	beskæftigelsesfordele	af	deres	
uddannelse	fra	hjemlandet	med	længere	tid	i	Danmark.		
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Figur 5. Beskæftigelsesgrad for flygtninge og familiesammenførte, opdelt på medbragt uddannelse og tid i landet (procent). 

Kilde:	ROCKWOOL	Fondens	
Forskningsenhed,	baseret	på	
data	fra	Danmarks	Statistik.	

Note:	Beskæftigelsesgraderne	
er	korrigeret	for	tid	i	landet	og	
oprindelsesland	samt	alder,	an-
tal	børn,	parstatus	og	kommune	
ved	ankomst.	Flygtningegrup-
pen	inkluderer	familiesammen-
førte	til	flygtninge.	Uddannelse	
refererer	til	erhvervskompeten-
cegivende	uddannelse.
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Undersøgelsens publicering:
Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte af	Jacob	Nielsen	Arendt.

Arbejdspapir	nr.	54,	ROCKWOOL	Fondens	Forskningsenhed.

Metode
Undersøgelsen	er	et	registerstudie	af	ikke-vestlige	
flygtninge	og	familiesammenførte,	der	er	ankom-
met	til	Danmark	som	16-39-årige.	Populationen	
inddeles	i	fire	grupper,	baseret	på	køn	og	opholds-
grundlag.	Flygtninge	og	familiesammenførte	til	
flygtninge	behandles	i	en	gruppe	for	sig,	mens	
personer,	der	er	familiesammenførte	til	andre	end	
flygtninge,	behandles	i	en	anden	gruppe.	Denne	
inddeling	er	ikke	den	samme,	som	fx	Danmarks	
Statistik	ofte	anvender,	men	er	valgt,	fordi	beskæfti-
gelsen	for	familiesammenførte	til	flygtninge	i	højere	
grad	ligner	flygtninges,	end	den	ligner	andre	fami-
liesammenførtes.	For	at	kunne	følge	populationerne	
over	lang	tid	ses	på	de	flygtninge	og	familiesam-
menførte,	der	kom	til	Danmark	i	1997-2006.	De	
følges,	fra	de	er	18	år,	og	frem	til	og	med	2016.	

Der	ses	alene	på	erhvervskompetencegivende	ud-
dannelser.	Undersøgelsen	anvender	oplysninger	
om	medbragt	uddannelse	fra	spørgeskemaunder-
søgelser	foretaget	af	Danmarks	Statistik.	Tidligere	

undersøgelser	af	indvandreres	uddannelse	belyser	
ofte	den	højeste	fuldførte	uddannelse	fra	hjemlan-
det	eller	Danmark.	Ved	at	følge	indvandrere,	der	
ankommer	i	årene,	hvor	spørgeskemaundersøgelsen	
blev	udført,	opnår	vi	viden	om	medbragt	uddan-
nelse,	uafhængigt	af	om	de	senere	uddanner	sig	i	
Danmark.	

Afkastet	af	uddannelse	måles	som	den	korrigerede	
forskel	i	beskæftigelsesgrad	og	årsløn	mellem	dem	
med	og	uden	uddannelse.	Der	korrigeres	for	køn,	
opholdsgrundlag,	opholdstid	og	oprindelsesland	
samt	år,	alder,	børn	i	husstanden	og	bopælskommu-
ne	ved	ankomst.	Afkastet	af	uddannelse	kan	ikke	
tolkes	kausalt,	da	det	kan	skyldes	andre	forhold	end	
uddannelsen.	

Resultaterne	er	yderligere	beskrevet	i	baggrunds-
rapporten,	der	kan	findes	her	(link).	Figur	3-5	er	
vægtede	gennemsnit	af	resultater	fra	baggrundsrap-
porten.

https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/sammenhaengen-mellem-beskaeftigelse-og-uddannelse-for-ikke-vestlige-flygtninge-og-familiesammenfoerte

