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Læren af 40 års dansk integrationspolitik 
for flygtninge

Figur 1. Dansk integrationspolitik, 1950-2020.

Siden udarbejdelsen af den analyse, der beskrives i 
dette nyhedsbrev, er der opstået en ny flygtningekri-
se med udspring i krigen i Ukraine. Det er oplagt, 
at mange af de resultater, der refereres her, kan sæt-
tes i spil i forhold til en håndtering af denne krise. 
Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med, hvad 

der vil være gældende for de ukrainske flygtninge, 
som kommer. I en boks i slutningen af dette nyheds-
brev redegøres der for, hvad vi ved om eventuelle 
ukrainske flygtninge og deres mulige integration på 
det danske arbejdsmarked.

Flere lovændringer skabte øget integration, 
men andre forværrede flygtninges tilknytning 
til arbejdsmarkedet
Håndteringen af områder som geografisk 
spredning, uddannelsesmuligheder, jobtræ-
ning, sprogkundskaber og sociale ydelser har 
stor indflydelse på vellykket integration, fast-
slår nyt studie af 40 år dansk integrationspo-
litik for flygtninge fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed og University College Lon-
don. Analysen konkluderer også, at nogle lov-
ændringer har forværret integrationen. 

Modtagelsen af flygtninge har i mange år været en 
gordisk knude i vestlige lande. På den ene side har vest-
lige lande forpligtiget sig til at modtage flygtninge fra 
krigshærgede områder, på den anden side har de fleste 

vestlige lande store udfordringer med integrationen 
af flygtninge, både socialt og økonomisk. I Danmark 
har der været flere lovgivningstiltag på områder, der 
påvirker integrationen af flygtninge, og det har gjort 
Danmark til et interessant observatorium for, hvordan 
forskellige rammer for modtagelse af flygtninge påvir-
ker integrationen.

På figur 1 kan man se en oversigt over markante æn-
dringer i dansk integrationspolitik siden tiltrædelsen af 
FN’s Flygtningekonvention i 1952. ROCKWOOL Fon-
dens studie lægger vægt på perioden siden 1979, hvor 
integrationsprogrammet for flygtninge kom på finanslo-
ven første gang. 
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Figur 2. Antal, der har fået asyl i Danmark, 1952-2020 

170.000 flygtninge har fået asyl i Danmark 
siden 1952
I dag er antallet, der får asyl, det laveste siden 
starten af 1980’erne. I 2020 fik 601 personer 
asyl. Det højeste antal var i 1995 med 20.347 
asylmodtagere, særligt fra Bosnien. 

Danmark tiltrådte Flygtningekonventionen i 1952, og 
det anslås, at der er givet asyl til ca. 170.000 personer 
siden da. 

På figur 2 kan man se, hvor mange personer der hvert 
år har fået asyl i Danmark siden 1952. Figuren inklu-
derer alene personer, der fik asyl, og ikke deres fami-
liesammenførte familiemedlemmer. De første, der fik 
ophold under Flygtningekonventionen, blev modtaget i 

1956 fra Ungarn. Siden fulgte mindre grupper af flygt-
ninge fra Østeuropa og Tjekkiet i 1960’erne samt fra 
Polen, Chile og Vietnam i 1970’erne. Det anslås, at der 
fra 1952 til 1983 er givet asyl til under 14.000 personer. 

I midten af 1980’erne tager flygtningestrømmene til i 
styrke både internationalt og i Danmark med konflikter 
i bl.a. Sri Lanka og Iran. De største flygtningegrup-
per ankom i 1990’erne fra det tidligere Jugoslavien og 
i 2015-16 fra Syrien. Herudover udgør flygtninge fra 
Somalia, Afghanistan, Iran og Irak andre store grup-
per, der er kommet til Danmark siden slutningen af 
1990’erne. I 2021 var 106.000 personer bosat i Dan-
mark med asyl som opholdsgrundlag. 

Noter: Antal med asyl under 
Flygtningekonventionen, sub-
sidiære regler og humanitært 
ophold. Landene angiver de 
hyppigste afsenderlande. 

Kilder: Tallene før 1983 er 
skøn baseret på Østergård 
(2007): Indvandrerne i 
Danmarks historie, Syddansk 
Universitetsforlag, samt drc.
ngo. Tallene for perioden 
1983-1997 er fra Danmarks 
Statistiks årbøger. Tallene for 
perioden 1998-2020 er fra 
statistikbanken.dk. Bemærk at 
2. aksen er afkortet for at gøre 
plads til antallet i 1995. 
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Geografisk spredning begrænser flygtninges 
beskæftigelse 
Når flygtninge bliver spredt geografisk i Dan-
mark, kommer de til områder med vidt for-
skellige beskæftigelsesmuligheder. Det kan be-
grænse flygtningenes beskæftigelse på længere 
sigt, viser et oversigtsstudie fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed og University College 
London. 

Danmark indførte i 1986 en boligplaceringspolitik for 
flygtninge med henblik på at fordele flygtningene mere 
ligeligt mellem kommunerne. Fordelingen af flygtninge 
på tværs af landets kommuner skulle ske proportionalt 
i forhold til indbyggerantallet. I 1999 blev politikken 
justeret, og der blev vedtaget en kvotefordeling, som 
blandt andet tog højde for antallet af indvandrere, der i 
forvejen boede i kommunerne.

Danske studier viser, at den geografiske fordeling af 
flygtninge har haft store konsekvenser for deres integra-
tion på arbejdsmarkedet: De flygtninge, der ankommer 
til et lokalområde med bedre beskæftigelsesmuligheder 
eller lavere ledighed, har markant højere beskæftigelse 
4 år senere. 

Hurtigere i job i områder med flere landsmænd

Studierne viser også, at den geografiske fordeling af 
flygtninge påvirker integrationen af flygtninge via en 
række andre mekanismer end lokale beskæftigelsesmu-
ligheder. Flygtninge kommer hurtigere i job, hvis de 
ankommer til områder med flere af deres landsmænd, 
fordi det giver et øget netværk og informationer om lo-
kale jobmuligheder. Studierne viser også, at beskæftigel-
sen stiger, når flygtninge bliver placeret i lokalområder 
med mere socialt boligbyggeri eller bedre uddannelses-
muligheder. Det kan skyldes, at flere flygtninge hurti-
gere bosætter sig permanent og kan vælge en vej ind på 
arbejdsmarkedet med supplerende opkvalificering. 

Flere andre lande, herunder Sverige og Norge, har haft 
en lignende fordelingspolitik for flygtninge. Studier fra 
disse lande bekræfter overordnet de danske erfaringer. 
Det skønnes, at beskæftigelsen for flygtninge ville kunne 
øges med tocifrede procentpoint i Norge og USA, hvis 
man i disse lande valgte at fordele flygtninge efter loka-
le beskæftigelsesmuligheder i stedet for andre kriterier. 
Et alternativ er at lade flygtningene vælge bopæl selv, 
hvilket formentlig også vil øge flygtningenes beskæfti-
gelsesniveau på sigt.

Tidlig jobtræning får flygtninge i job
Tidlig jobtræning har på den korte bane fået 
flere flygtninge hurtigere i beskæftigelse. Men 
jobtræning koster på de sproglige kompeten-
cer, hvilket kan tage luften ud af de langvarige 
effekter, fremgår det af et nyt oversigtsstudie 
fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og 
University College London.

Nyankomne flygtninge får ved deres ankomst til Dan-
mark tilbudt et integrationsprogram, der indeholder 
støtte til at finde job gennem aktivering og danskud-
dannelse. De seneste ti år er der i stigende grad lagt 
vægt på tidligere og mere intensiv jobtræning på en 
arbejdsplads. Målet er, at flygtningene skal være tidligt 
selvforsørgende. Det kulminerede i 2016 med integra-

tionsreformen, hvor det blev et krav, at alle flygtninge 
skal hurtigt i virksomhedspraktik.

Tre danske studier har vist, at jobtræning i virksom-
hedspraktikker eller løntilskud hjælper flere flygtninge i 
arbejde. Det er dog usikkert, hvor langvarige effekterne 
af jobtræning er. Et dansk studie har vist, at effekten 
af deltagelse i jobtræning i det første år efter ankomst 
forsvinder efter 3-4 år. Samtidig medfører deltagelse i 
jobtræning, at flygtningene reducerer deres deltagelse i 
danskuddannelsen og dermed opnår dårligere resultater 
til eksamenen efter danskuddannelsen. De manglende 
sproglige kompetencer kan være en medvirkende forkla-
ring på de kortsigtede effekter. 
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Tidlig intensiv jobstøtte får flere i 
beskæftigelse

Udenlandske studier har mere generelt vist, at en inten-
siv tidlig beskæftigelsesstøtte gavner flygtninges beskæf-
tigelse på kort og mellemlang sigt. To svenske studier 
har fundet, at når flygtninge modtager intensiv jobstøtte 
– enten generelt i form af øgede bevillinger til jobcente-
ret, eller i form af at sagsbehandlere har mere tid til den 
enkelte flygtning – gavner det flygtningenes beskæfti-

gelse i årene efter deres ankomst. Et tysk studie har vist, 
at støtte til jobansøgninger og kontakt til arbejdsgivere 
gavner beskæftigelsen for flygtninge og asylansøgere.

Samlet viser studierne, at tidlig intensiv jobstøtte og job-
træning på arbejdspladser får flere flygtninge hurtigere 
i job, men det tyder på, at den tidlige støtte skal følges 
op af andre tiltag, der sigter mod at sikre en mere lang-
varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sprogkurser øger flygtninges beskæftigelse 
på lang sigt 

Øget danskundervisning til flygtninge medfø-
rer betydelige løngevinster på den lange bane, 
konkluderer oversigtsstudie fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed og University College 
London.

Fra 1986 er alle udlændinge blevet tilbudt undervisning 
i dansk sprog og kultur. Omfanget af danskundervis-
ningen blev forøget markant i 1999 som led i en stor 
integrationsreform. Reformen medførte blandt andet 30 
procent flere timer til danskundervisning og flere mid-
ler til bedre danskundervisning.

Et dansk studie viser, at reformen i 1999 øgede flygt-
ninges løn og beskæftigelse 18 år efter deres ankomst til 
Danmark. Reformen havde ingen effekt på beskæftigel-
sen eller lønnen i de første fem-seks år, men effekterne 
øges gradvist i takt med den tid, der er tilbragt i landet. 
En del af forklaringen er, at flygtninge med længere 
danskuddannelse i højere grad færdiggør en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse og får bedre job. 

Korte sprogkurser uden effekt

Et finsk studie har fundet tilsvarende langsigtede posi-
tive beskæftigelseseffekter af et øget brug af sprogkurser 
i det finske integrationsprogram. Et svensk studie viser, 
at en mere intensiv tidlig sprogtræning og jobstøtte øge-
de beskæftigelsen markant på kort sigt. Omvendt tyder 
resultater i Frankrig på, at deltagelse i korte sprogkurser 
ikke har nogen effekt på beskæftigelsen på kort sigt.

De langsigtede effekter af sprogkurser er interessante 
i lyset af et dansk studie, der viser, at tidlig jobtræning 
mindsker deltagelsen i danskuddannelse og derefter 
forværrer beskæftigelsen. Det tyder på, at hvis den tid-
lige beskæftigelsesindsats til flygtninge skal give varige 
beskæftigelseseffekter, bør der være fokus på fastholdelse 
i danskuddannelse og på eventuelt behov for opkvalifi-
cering.
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Lavere sociale ydelser øger beskæftigelsen
Ydelserne til flygtninge er flere gange blevet 
nedsat for at øge deres økonomiske incitament 
til at finde arbejde. Det har øget beskæftigel-
sen på mellemlang sigt, men har på andre 
områder haft negative konsekvenser, viser nyt 
studie fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed og University College London.

I 1999 blev kontanthjælpen erstattet af den lavere intro-
duktionsydelse til nyankomne flygtninge. Ydelsen blev 
fjernet i 2000, men i 2002 blev ydelserne reduceret igen 
med starthjælpens indførelse. Fire danske studier har 
vist, at ydelsesreduktionen i 2002 øgede beskæftigelsen 
og lønindkomsten for flygtninge ganske markant i de 
første år efter deres ankomst. 

Da starthjælpen blev fjernet i 2012, forsvandt effekter-
ne, men indtraf igen, da ydelserne atter blev reduceret i 
2015 med indførelsen af introduktionsydelsen. Et dansk 
studie har imidlertid vist, at beskæftigelseseffekter-
ne af reducerede ydelser ved ankomst forsvinder efter 
fem-seks år i landet. Der er således solid evidens for, at 
niveauet for sociale ydelser har betydning for, hvor hur-
tigt flygtninge kommer job. 

Kvinder forlader arbejdsmarkedet

Samtidig har ydelsesreduktionen en række utilsigte-
de konsekvenser. Flere kvindelige flygtninge forlader i 
højere grad arbejdsmarkedet som følge af reducerede 
ydelser, og samlet set falder den disponible indkomst ef-
ter ydelsesreduktionerne. Tre studier af ydelsesreduktio-
nerne i 1999, 2002 og 2015 viser, at en lidt højere andel 
kvinder begår tyverier som følge af ydelsesreduktioner, 
formentlig fordi de vil kompensere for den lavere ind-
komst. Tilsvarende finder studierne, at flere kvinder går 
til lægen eller indlægges til helbredsundersøgelser, og at 
flygtningenes børn klarer sig dårligere i skolen. Ydelses-
reduktionerne har derfor vidtrækkende konsekvenser 
for de ramte familier på langt sigt.

Et enkelt studie fra USA viser, at når sociale ydelser 
øges fra et meget lavt niveau, kan det føre til højere løn 
for flygtninge. 

Samlet set viser studierne, at lave sociale ydelser ikke 
ser ud til at give de ønskede langsigtede effekter i for-
hold til flygtninges integration på arbejdsmarkedet, 
men i stedet har betydelige negative konsekvenser for 
både flygtningene selv og deres børn på lang sigt.

Stramninger til permanent ophold modvirker 
integrationen 
Reglerne for permanent ophold er strammet 
flere gange i Danmark. ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed og University College London 
peger på, at det på lang sigt kan forværre inte-
grationen på arbejdsmarkedet.

Flygtninge og deres familier har i udgangspunktet mid-
lertidig opholdstilladelse, når de får ophold i Danmark. 
De kan derfor miste deres opholdstilladelse, hvis forhol-
dene i deres hjemland forbedres, inden de kan søge om 
permanent ophold. 

Fra 1999 kunne flygtninge søge om permanent op-
hold efter tre år i Danmark, men i 2002 blev kravene 
strammet, så udlændinge skulle bestå en danskprøve og 
have opholdt sig syv år i Danmark, før de kunne søge 
om permanent ophold. I 2007 blev kravene til bestået 
danskprøve strammet yderligere, og som noget nyt blev 
der indført et krav om, at udlændige skulle have haft, 
hvad der svarer til mindst 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse 
efter de første syv år i Danmark. Kravene blev ind-
ført for at motivere til bedre integration, og reglerne er 
strammet flere gange siden.
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Figur 3. Andel med permanent ophold under forskellige regler

Kilde: ROCKWOOL 
Fondens 
Forsknings  enhed 
baseret på data fra 
Danmarks Statistik
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På figur 3 ser man, at op imod 80 procent af de flygt-
ninge, der kom til Danmark, før reglerne blev ændret 
i 2002, fik permanent ophold efter tre år i Danmark. 
Med regelændringerne i 2002 udskydes tidspunktet, 
hvor størstedelen får permanent ophold, men lander 
efter 11 år på samme niveau som før reformen. Efter 
stramningerne i 2007 falder andelen med permanent 
ophold til omkring 70 procent.  

Beskæftigelse faldt efter lovændringer i 2007

Et dansk studie konkluderer, at de første stramninger 
i 2002 ikke har nogen betydning for beskæftigelsen af 
flygtninge. Derimod har de strammere krav fra 2007 
en negativ beskæftigelseseffekt: Efter syv år i Danmark 
sænkes beskæftigelsesgraden med ni procentpoint, sva-

rende til en reduktion på 30 procent. Effekten skyldes 
primært, at personer, der havde klaret sig dårligt på ar-
bejdsmarkedet, inden reformen blev indført, klarer sig 
endnu dårligere efter reformen. Det tyder på, at krave-
ne har demotiveret de flygtninge, der har haft svært ved 
at opfylde kravene. 

To udenlandske studier peger også på, at strammere 
regler for permanent ophold kan virke demotiverende 
for flygtninge, der ønsker at blive integreret: Et tysk 
studie finder, at kortere ventetid for at kunne søge om 
statsborgerskab øgede beskæftigelsen, mens et svensk 
studie viser, at da flygtninge i Sverige som følge af en 
lovændring fik midlertidigt ophold i stedet for perma-
nent ophold, faldt deltagelsen i svenske sprogkurser. 
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Ukrainsk flygtningekrise på vej

Det kan tage tid at integrere ukrainske 
flygtninge på arbejdsmarkedet

Der er mange indikationer på, at ukrainske flygt-
ninge vil være nemmere at integrere end tidligere 
flygtninge, men at det kan tage lang tid.

Danmark står foran at modtage en stor gruppe 
flygtninge fra Ukraine, og hovedparten vil i første 
omgang være kvinder. ROCKWOOL Fonden har 
derfor set på, hvad vi kan lære af de sidste 40 års in-
tegrationspolitik i forhold til den forestående integra-
tionsopgave, og har samtidig set på forskellige indika-
torer for, hvordan kvindelige flygtninge fra Ukraine 
vil klare sig i Danmark. Det handler om: 1) ukrainer-
nes uddannelsesniveau, 2) andel kvinder på arbejds-
markedet i Ukraine og 3) beskæftigelsen i Danmark 
for kvinder fra Ukraine og dets nabolande. 

Ukrainerne er veluddannede

Ukraine er et land med en veluddannet befolkning 
og med relativt store uddannelsesudgifter (6% af 
BNP, hvilket stort set er på niveau med Danmark). 
Den obligatoriske skolegang blev i 2018 øget fra 11 
til 12 år (mod Danmarks 10 år). 

Stort set alle unge af begge køn deltager i uddannel-
se op til og med ungdomsuddannelsesniveau, anal-
fabetisme er stort set ikke eksisterende blandt unge 
ukrainere1, og mere end 80% fortsætter til videregå-
ende uddannelse. Kvaliteten af uddannelsen er dog 
ofte lavere end i mange vestlige lande, og mange 
unge uddanner sig derfor i udlandet2. Der findes få 
opgørelser af det generelle uddannelsesniveau, men 
det er formentligt højt, da uddannelsessektoren er 
præget af, at Ukraine var en del af Sovjetunionen før 
1991, hvor der blev investeret massivt i uddannelse. 
I en opgørelse fra 2001 angives den gennemsnitli-
ge skolegang til at være knap 11 år mod Danmarks 
knap 13 år på daværende tidspunkt3.

1  https://mics.unicef.org/surveys
2  World Bank Group (2019). Review of  the Education Sector in 

Ukraine. Moving toward Effectiveness, Equity and Efficiency. Final 
Report

3  https://data.unicef.org/topic/education/overview/

Vi kan derfor forvente, at de flygtninge, der kom-
mer til Danmark fra Ukraine, er vant til skolegang, 
og at flere har en uddannelse med sig, end det er 
tilfældet for tidligere grupper af flygtninge. Det kan 
dog være en barriere, at de anvender et andet alfa-
bet, og at engelsk ikke er obligatorisk i skolen.

Kvinder har en høj 
arbejdsmarkedsdeltagelse i Ukraine 

Figur 4 viser arbejdsmarkedsdeltagelsen for kvin-
der i Ukraine. Det er sammenholdt med niveauet 
i Danmark og med arbejdsmarkedsdeltagelsen for 
kvinder i to andre store afsenderlande af flygtnin-
ge: Bosnien-Herzegovina og Syrien. Figuren viser, 
at omkring 60% af de 15-64-årige kvinder deltager 
på arbejdsmarkedet i Ukraine. Det er ikke så højt 
som kvinder i Danmark, men væsentligt over de to 
tidligere store flygtningeafsenderlande. 

Figur 4. Arbejdsmarkedsdeltagelsen for 15-64-årige 
kvinder i deres hjemland, 2019

Kilde: International Labour Organization database. 
Arbejdsmarkedsdeltagelse er defineret som beskæftigede eller 
jobsøgende. Angivet som andel af hele befolkningen af 15-64-årige.
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Uddannelses- og beskæftigelsesniveauet i hjemlan-
det er formentlig rimelige indikatorer for det poten-
tiale og den motivation for at arbejde, som flygt-
ningegrupperne kommer med. Men et er niveauet i 
hjemlandet, et andet er at klare sig i et nyt land, på 
et nyt sprog, splittet fra sin familie. Vi ved, at uden-
landsk uddannelse og erhvervserfaring er vanskelig 
at overføre til danske forhold. Så hvordan klarer de 
ukrainere, der allerede er i Danmark, sig? 

Indvandrere fra Ukraine og dets nabolande 
har en relativt høj beskæftigelse i Danmark 

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 12.300 
ukrainere bosat i Danmark, primært med arbejds- 
eller studieophold eller som familiesammenført. For 
kvinderne mellem 30 og 64 år var 69% i beskæfti-
gelse4. 

Figur 5 viser, hvordan beskæftigelsen udvikler sig 
med tiden i Danmark for gruppen af ukrainske 
kvinder, der er kommet til Danmark for at arbejde 
eller som familiesammenført. Figuren viser, at det 

4  Danmarks Statistisk (2022): Indvandrere i Danmark 2021. 

tager 10 år at nå niveauet på 70%. Der god grund 
til at tro, at den gruppe, der kommer hertil som 
flygtninge, vil klare sig dårligere. Det bekræftes i 
figur 5, som inkluderer tre grupper af flygtninge: 
flygtninge fra det tidligere Sovjet, flygtninge fra det 
tidligere Jugoslavien og flygtninge fra andre lande. 

Siden 1997 har mere end 1.000 kvinder fra det 
tidligere Sovjet fået asyl i Danmark eller er blevet 
familiesammenført til en flygtning fra det tidlige-
re Sovjet. Deres beskæftigelse kan udgøre et mere 
realistisk skøn for, hvordan det vil gå kvindelige 
ukrainske flygtninge i Danmark, end dem, der 
eksplicit er kommet for at arbejde. Figur 5 viser, at 
de kvindelige flygtninge fra det tidligere Sovjet har 
en lavere beskæftigelse i de første 5 år i Danmark 
end f.eks. de kvindelige flygtninge fra det tidligere 
Jugoslavien, men at niveauet er højere end niveauet 
for flygtninge fra andre lande. Efter 7 år overgår 
beskæftigelsen blandt kvindelige flygtninge fra det 
tidligere Sovjet niveauet blandt flygtninge fra andre 
lande og er markant højere 10 år efter ankomst til 
Danmark. 

Figur 5. Andel i beskæftigelse opdelt på år siden ankomst til Danmark

Noter: Inkluderer 
indvandrere 
ankommet efter 1997. 
”Ikke-flygtninge” 
er indvandrere med 
arbejdsophold, 
eller som er 
familiesammenførte 
til andre end 
flygtninge.

Kilde: ROCKWOOL 
Fondens 
Forskningsenhed 
baseret på data fra 
Danmarks Statistik. 
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Den rette integrationsindsats afhænger af 
tidshorisonten for krigen i Ukraine

Ovenstående indikatorer tyder på, at ukrainske 
kvinder vil have lettere ved at finde arbejde end 
tidligere flygtninge, fordi de i højere grad har 
arbejdserfaring og uddannelse fra hjemlandet. In-
dikatorerne viser dog også, at det vil være klogt at 
sænke forventningerne til, hvor hurtigt de ukra-
inske kvinder vil finde beskæftigelse i Danmark. 
Hvad kan vi lære af tidligere integrationsanalyser 
om, hvordan det vil gå?

Analyser viser, at kvinder bruger mere tid på at 
etablere sig end mænd, bl.a. fordi de i højere grad 
har en omsorgsfunktion5. Det gælder i udpræget 
grad for de kommende ukrainske flygtninge, fordi 
mange ankommer alene med deres børn. Det er 
dog samtidig en helt ny situation, at kvinderne an-
kommer uden ægtefæller. Det kan i sig selv påvirke 
kvindernes motivation til at søge arbejde hurtigt 
både i positiv og negativ retning. Som nævnt i 
dette nyhedsbrev har tidligere analyser vist, at 
reducerede sociale ydelser og tidlige praktikophold 
i relevante brancher kan skubbe på den hurtige 

5  Liebig, T. & K. Tronstad (2018). Triple Disadvantage? A first 
overview of  the integration of  refugee women. OECD. 

overgang til beskæftigelse. Det vil formentlig også 
gavne ukrainerne på længere sigt, hvis de bliver 
bosat i områder med gode beskæftigelsesmulighe-
der og egne landsmænd.

Men den hurtige overgang til arbejde kan para-
doksalt nok udgøre et dilemma på længere sigt. 
Dilemmaet består i, at det vil gavne ukrainernes 
tilknytning til det danske arbejdsmarked på sigt at 
lære dansk, men at flygtninge, der kommer hurtigt 
i job ofte nedprioriterer danskuddannelse og ikke 
udvikler et tilstrækkeligt dansk sprog. Ingen ved, 
hvor længe krigen i Ukraine trækker ud, og mange 
ukrainere vil formentlig forvente at komme hur-
tigt hjem. Det kan mindske incitamentet til at lære 
dansk yderligere. 

Hvis krigen varer ved, vil flere formentlig, efter 
nogle år, sigte mod at blive i Danmark. Men da 
kan de manglende sprogkundskaber være en bar-
riere for at opnå permanent ophold, hvilket kan 
virke demotiverende for nogle. Det gælder derfor, 
at både ukrainernes egen motivation for at integre-
re sig og lære dansk, samt hvad der udgør den mest 
beskæftigelsesfremmende integrationsindsats fra 
myndighedernes side, afhænger af forventningerne 
til varigheden af krigen. 
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