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ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansie-
ret fond, som støtter almennyttige formål. Fonden blev 
etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af  
Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25 procent 
af  aktierne i ROCKWOOL International.

Fra starten var det et erklæret mål at tilvejebringe uafhæn-
gig viden om centrale sociale og økonomiske samfunds-
anliggender for herigennem at forbedre kvaliteten af  den 
offentlige debat og skabe det bedst tænkelige grundlag for 
de politiske beslutningstagere. Dette er siden blevet kom-

plementeret med også at tilvejebringe viden om, hvordan 
man gennem praktiske interventioner kan udvikle nyska-
bende og effektive løsninger på samfundsmæssige udfor-
dringer. Gældende for både forskning og interventioner 
er en ambition om at bidrage til at styrke velfærdsstatens 
sociale og økonomiske bæredygtighed.

Det er fondens bestyrelse som på baggrund af  anbefaling
er fra de tilknyttede fagkyndige komiteer beslutter, hvilke 
projekter der skal støttes.
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ÅRET I FONDEN

I disse år udfordres både det danske og mange europæiske 
velfærdssamfund på flere områder. For eksempel når børn 
og unge sakker bagud i uddannelsessystemet og siden 
får svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, når 
manglende integration fører til lav beskæftigelse, og når 
velfærdssamfundets finansiering og sammenhængskraft 
sættes under pres. Det er samfundsanliggender som disse, 
der optager os, der har optaget os i 2016 – og som også vil 
optage os fremover.

Vores samfund har mere end nogensinde brug for fakta, 
og det er ROCKWOOL Fondens ambition fremdeles 
at bidrage med uafhængige og upartiske analyser af  høj 
troværdighed og kvalitet. Vi har i det forløbne år samar-
bejdet med danske og udenlandske forskere, eksperter og 
organisationer om en lang række projekter – alle med bæ-
redygtigheden af  det moderne velfærdssamfund som det 
overordnede tema.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har blandt 
meget andet arbejdet med emner som social mobilitet, 
udsatte unge, immigration og integration, som man vil 
kunne læse om i det følgende. Sideløbende med forsk-
ningsarbejdet er der foregået et vedholdende formidlings-
arbejde rettet mod beslutningstagere og den offentlige 
debat. Det er sket gennem et stort antal publiceringer i 
både faglige og mere populære medier, deltagelse i tv- og 
radioindslag, fremlæggelser for forskellige folketingsudvalg 
samt afholdelse af  pressemøder, konferencer og seminarer, 
hvor vi nyder godt af  en meget stor interesse og imøde-
kommenhed fra både beslutningstagere og journalister.

Arbejdet i ROCKWOOL Fondens Interventions-
enhed er fokuseret på at identificere, udvikle og afprøve 
konkrete praktiske løsninger på centrale samfundsudfor-
dringer. I 2016 har vi særligt afprøvet løsninger, der kan 
højne beskæftigelses- og uddannelsesgraden blandt udsatte 
unge, herunder også unge med minoritetsbaggrund, og 
dette arbejde vil fortsætte de kommende år. 
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En række kommuner har udvist stor interesse for den ny-
udviklede beskæftigelsesindsats, NExTWORK, der har 
som mål at bringe udsatte unge i varigt job eller uddan-
nelse. Udvikling og afprøvning af  effektive indsatser kan 
ikke stå alene, de skal også kunne skaleres og forankres 
eksternt. Der har således i 2016 været fokus på at finde 
eksterne partnere, der vil påtage sig denne opgave for 
de af  vores indsatser, der er blevet udviklet og afprøvet 
gennem en årrække. Dette er sket i tæt samarbejde med 
danske og udenlandske organisationer. Eksempelvis bliver 
landbrugsprojektet RIPAT i Tanzania nu videreført og 
skaleret med den internationale NGO, World Vision, i 
spidsen. 

Bestyrelsen og direktionen vil gerne sende en stor tak til 
de mange eksterne samarbejdspartnere, som ROCK-
WOOL Fonden har samarbejdet med i løbet af  året. 
Samtidig vil vi kvittere for den kvalificerede og engagere-
de indsats, som medarbejderne i de to enheder har ydet 
i 2016. Og endelig vil vi takke for det vigtige bidrag, som 
medlemmerne af  ROCKWOOL Fondens to program-
komiteer yder. Programkomiteerne har som altid været 
konsulteret, før bestyrelsen tager den endelige beslutning 
om at støtte et forsknings- eller interventionsprojekt, og er 
dermed med til at sikre, at ROCKWOOL Fonden vedbli-
ver at arbejde med projekter af  høj standard og stor rele-
vans for det omgivende samfund.

Lars Nørby Johansen 
Formand for ROCKWOOL Fonden

Elin Schmidt 
Direktør for ROCKWOOL Fonden
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MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

LARS NØRBY 
JOHANSEN
Formand. Desuden 
formand i Køben-
havns Lufthavne 
A/S m.fl. Tidligere 
administrerende 
direktør i Falck, 
Group 4 Falck og 
G4S.*
 

ANDERS  
ELDRUP
Næstformand. 
Tidligere admini-
strerende direktør 
i DONG og 
departementschef  
i Finansministe-
riet. Formand for 
Offshore Energy.
dk m.fl.*
 

LYKKE FRIIS
Prorektor for 
Københavns Uni-
versitet. Tidligere 
klima- og energimi-
nister og minister 
for ligestilling.*
 

FRANK JENSEN
Overborgmester 
for København. 
Tidligere justitsmi-
nister og forsknings-
minister.*
 

BO KÄHLER
Formand for 
HEADS AS, tidli-
gere administreren-
de direktør. Funda-
tor og Director of  
Research, IT and 
Tele, SINTEF.*
 

LISE-LOTTE 
KÄHLER
Administrations-
chef  for Scandi-
navian Highlands 
Holding A/S.
 

SØREN  
KÄHLER
Graduate Engineer 
med tidligere inter-
national karriere 
hos FLSmidth & 
Co. og ROCK-
WOOL Interna-
tional. Medlem 
af  bestyrelsen for 
ROCKWOOL 
International.
 

JESPER  
KÄHLER
Direktør for Sund-
hedsprofiler A/S.  

ANDRZEJ  
KIELAR
Direktør for 
ROCKWOOL 
Poland.
 

LARS E.  
HANSEN
Senior Project Ma-
nager, Group R&D, 
ROCKWOOL 
International. Med-
lem af  bestyrelsen 
for ROCKWOOL 
International. Med-
arbejdervalgt.

* Medlem af  forretningsudvalget

FONDENS DIREKTØR OG LEDELSE

ELIN  
SCHMIDT
Direktør. Tidligere 
international 
karriere hos Novo 
A/S. Formand for 
Mødrehjælpen og 
rådgiver for en 
række NGO’er in-
den for den sociale 
sektor.
 

JAN ROSE 
SKAKSEN
Forskningschef  og 
professor, ROCK-
WOOL Fondens 
Forskningsenhed. 
Tidligere medlem 
af  formandskabet 
i Det Økonomiske 
Råd.
 

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventi-
onsenhed.
 

KASPAR  
KOFOD
Økonomichef.
 

BESTYRELSE, LEDELSE OG PROGRAMKOMITEER
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MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEN FOR FORSKNING

TORBEN M. 
ANDERSEN
Professor, Institut 
for Økonomi, 
Aarhus Univer-
sitet. Tidligere 
formand for Det 
Økonomiske Råd 
og Velfærdskom-
missionen.
 

GRETE  
BROCHMANN
Professor, Institutt 
for sosiologi og 
samfunnsgeografi, 
Oslo Universitet. 
Tidligere formand 
for to norske vel-
færds- og migrati-
onskommissioner.
 

PETER 
FREDRIKSSON
Professor, Institut 
for Økonomi, 
Stockholms Uni-
versitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik 
i Sverige. Medlem 
af  Nobel-komiteen 
for økonomi.

PETER  
GUNDELACH
Professor emeritus, 
Institut for Socio-
logi, Københavns 
Universitet. 
Tidligere formand 
for Statens Sam-
fundsvidenskabelige 
Forskningsråd.
 

JAN ROSE 
SKAKSEN
Forskningschef  og 
professor, ROCK-
WOOL Fondens 
Forskningsenhed. 
Tidligere medlem 
af  formandskabet 
i Det Økonomiske 
Råd.

MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEEN FOR INTERVENTIONER

CHRISTIAN 
BASON
Administrerende 
direktør i Dansk 
Design Center. 
Tidligere direktør 
for Mindlab.
 

HELENE  
BÆKMARK
Kommunaldirektør 
i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Tidlige-
re administrerende 
direktør for Ældre 
og Handicapfor-
valtningen i Odense 
Kommune og 
tid ligere direktør 
for pleje, sundhed 
og arbejdsmarked 
i Fredericia Kom-
mune.
 

PETER 
FREDRIKSSON
Professor, Institut 
for Økonomi, 
Stockholms Uni-
versitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik 
i Sverige. Medlem 
af  Nobel-komiteen 
for økonomi.

 

STEFFEN BOHNI 
NIELSEN
Direktør for Børn 
og unge i Gribskov 
Kommune. Tidlige-
re vicedirektør for 
Socialstyrelsen og 
tidligere direktør i 
Rambøll Manage-
ment Consulting.
 
 

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventi-
onsenhed.
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FORSKNING

ROCKWOOL Fonden forsker i temaer af  betydning for 
velfærdssamfundets bæredygtighed. Det være sig økono-
misk som socialt. Et væsentligt kriterie for forskningen er 
relevans, det vil sige, at resultaterne kan anvendes i beslut-
ningsprocesser om velfærdssamfundets fremtidige udform-
ning. Forskningen har i 2016 kredset om disse fem temaer:

BESKATNING OG SORT ARBEJDE
Det er afgørende for finansieringen af  velfærdsstaten samt 
retfærdighedsfølelsen, at der betales skat i overensstemmelse 
med landets love. Det er derfor vigtigt, at omfanget af  sort 
arbejde og skattesnyd i det hele taget er på så lavt et niveau 
som muligt.

INDVANDRING OG INTEGRATION
Globalisering og vandringer i stor skala hører sammen. 
Danmark er, som de fleste europæiske velfærdsstater, mål for 
en betydelig indvandring, og en vellykket integration er en 
afgørende forudsætning for velfærdssamfundets fremtidige 
bæredygtighed.

TIDSFORBRUG OG ARBEJDSTIMER
En forudsætning for bæredygtig velfærd er, at der er et til-
strækkelig stort arbejdsudbud, der kan sikre den ønskede vel-
stand. Det er dog også vigtigt for velfærden, at der er balance 
i tidsanvendelsen mellem arbejds og familieliv. Det er derfor 
vigtigt at følge, hvordan danskere og forskellige grupper af  
danskere strukturerer deres dagligdag.

MARGINALISEREDE GRUPPER OG RISIKOADFÆRD
Der er store personlige omkostninger ved et liv på kanten 
af  samfundet. Samtidig svækkes den sociale sammenhængs-
kraft, udgifterne til overførselsindkomster og forebyggende 
indsatser bliver større, og skatteindtægterne bliver mindre.

UDSATTE UNGE
Op imod syv procent af  en given ungdomsårgang får ikke en 
kompetencegivende uddannelse eller en stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet. For en stor del medfører det omkostninger 
for den personlige velfærd, og det har negativ betydning for 
velfærdssamfundets sociale og økonomiske bæredygtighed.  
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UDVALGTE HØJDEPUNKTER FRA FORSKNINGSÅRET

SOCIAL MOBILITET

I 2016 blev der fra ROCKWOOL Fondens side lagt stor 
vægt på emnet social mobilitet. I sommeren publicerede 
seniorforsker ved ROCKWOOL Fondens Forskningsen-
hed, Rasmus Landersø, et studie om emnet i samarbejde 
med nobelprismodtager James Heckman, professor i øko-
nomi ved University of  Chicago.

Heri stilles der spørgsmål til opfattelsen af  Danmark som et 
foregangsland til at fremme den sociale mobilitet på tværs 
af  generationer. Det reelle billede er ikke entydigt, da der i 
Danmark er store forskelle i uddannelsesmønstre på tværs 
af  sociale skel, og meget af  indkomstligheden afspejler 
omfordeling af  ressourcer gennem velfærdsstaten senere i 
livet. Disse forhold rejser vigtige spørgsmål omkring vores 
velfærdssamfund: Hvordan fremmes mobilitet på tværs af  
generationer, hvordan bør henholdsvis mobilitet og lighed i 
samfundet vægtes, og er der grænser for, hvor meget mobi-
litet en velfærdsstat som den danske kan skabe? Studiet gav også genlyd internationalt ved blandt andet artikler i ame-

rikanske nyhedsmedier som The Washington Post og The Atlantic.
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En af  hovedkonklusionerne i studiet er, at den dag børn 
er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tage 
en uddannelse på samme niveau som deres forældre. Det-
te gælder i stort set samme omfang i Danmark, som det 
gør i USA. Vi er overordnet set i Danmark på niveau med 
USA, når det kommer til spørgsmålet om at bryde – eller 
ikke bryde – social arv i forhold til uddannelse.

Uddannelsesniveau for danskere og amerikanere,  
givet farens uddannelsesniveau

Figuren viser, hvor mange procent af unge fra Danmark og USA, der er født i midten 
af 1980’erne, og enten forbliver ufaglærte (med uddannelseslængde på mindre end 3 år 
efter 9. klasse), består en ungdomsuddannelse (med uddannelseslængde på mindst 3 år 
efter 9. klasse) eller får en videregående uddannelse, opdelt på baggrund af deres fædres 
uddannelse.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Danmarks 
Statistik og NLSY97.
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Med udgangspunkt i studiet afholdt ROCKWOOL 
Fonden den 13. oktober konferencen Social mobilitet 
i Danmark: viden, udfordringer og løsninger, hvor den 
seneste forskning indenfor området blev sat i spil og 
til debat for at inspirere politikere, embedsmænd og 
andre til at tage nye initiativer på området.

Fra venstre moderator Steffen Kretz og forsker Rasmus 
Landersø fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Oplæg og film fra konferencen kan ses på  
ROCKWOOL Fondens hjemmeside.
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IMMIGRATION OG INTEGRATION

Et andet vigtigt fokus for 
ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed er at øge videns-
grundlaget om immigration og 
integration.

Det fremgik i 2016 blandt 
andet af  et af  ROCKWOOL 
Fondens arrangementer på det 
årlige Folkemøde på Bornholm, 
hvor analysen Hvad bestem-
mer antallet af asylansøgere 
til Danmark og resten af 
Europa? blev præsenteret.

Analysen konstaterede, at hvis 
man har som politisk mål at be-
grænse antallet af  asylansøgere, 
så virker det at stramme asylpo-
litikken, for eksempel i forhold 
til tildeling af  asyl, ændring i 
procedure eller ydelser. 

 

Fra venstre moderator Steffen Kretz, MF Dan Jørgensen (Socialdemokraterne),  
MF René Christensen (Dansk Folkeparti), MF Morten Østergaard (Det Radikale Venstre)  
og seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.



15

30-34 år

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år

Krav til beskæftigelse for
indvandrere, der kommer 
som 30-årige

Faktisk beskæftigelse for
indvandrermænd, 2013

Faktisk beskæftigelse for
indvandrerkvinder, 2013

 

 

Personer af dansk oprindelse,
forventet

procent

Krav til beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere, der kommer 
hertil som 30-årige og faktisk beskæftigelse

Kilde: Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og  
forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gyldendal 2016.

I efteråret udkom bogen Hvad ved vi om indvandring 
og integration? af  forskningschef  Jan Rose Skaksen, spe-
cialkonsulent Bent Jensen og med bidrag af  seniorforsker 
Marie Louise Schultz-Nielsen. Bogen giver et samlet, men 
kortfattet og let tilgængeligt overblik over indvandring og 
integration gennem små 50 år med hovedvægt på den 
seneste del af  perioden. Af  udgivelsen fremgik blandt an-
det, at ikkevestlige indvandrere, der kommer til Danmark 
som voksne, har for lav en beskæftigelsesgrad til at bidrage 
positivt til de offentlige finanser – selvom de i modsætning 
til personer, der er født i Danmark, ikke har haft noget 
forbrug af  offentlige velfærdsydelser som børn.

Bogen fremhæver, at en vellykket integration af  ikke-vest-
lige indvandrere på arbejdsmarkedet er afgørende i man-
ge sammenhænge. For indvandrerne vil en beskæftigelse 
på arbejdsmarkedet således være indgangen til en generel 
integration i samfundet og et selvstændigt liv uden afhæn-
gighed af  overførselsindkomster og sagsbehandlere i det 
offentlige system.
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En anden udgivelse var Arbejdsmarkedstilknytnin-
gen for flygtninge og indvandrere – ankommet til 
Danmark i perioden fra 1997 til 2011 af  seniorforsker 
Marie Louise Schultz-Nielsen. Analysen bygger på oplys-
ninger om alle, der er kommet til landet og har fået op-
holdstilladelse i perioden 1997 til 2011. Det gælder uanset 
hvilket opholdsgrundlag, de har i Danmark – flygtninge, 
familiesammenførte, østarbejdere, studerende og andre. I 
alt er 180.000 i aldersintervallet 25-64 år blevet fulgt.

Familiesammenførte til flygtninge har gennem de seneste 
to årtier været den absolut sværeste gruppe at integrere 
på det danske arbejdsmarked. Femte år efter de er kom-
met til landet, er kun hver femte i job. For dem, der bliver 
familiesammenført til indvandrere og danskere, er tallet 
henholdsvis 49 og 66 procent.

Samtidig gælder det, at det er de grupper med lavest ar-
bejdsmarkedstilknytning, der forbliver i Danmark. Hver 
gang der kommer 100 flygtninge til landet, så vil de 90 
være her ti år senere. Samme høje andel gælder for fami-
liesammenførte til flygtninge, hvor 92 ud af  100 er her 
ti år efter ankomsten. Det modsatte billede ses for dem, 
der klarer sig bedst på arbejdsmarkedet, nemlig EU/

EØS-borgere, og dem, der er kommet hertil på en ar-
bejdstilladelse. Efter ti år er langt de fleste udrejst igen, og 
kun henholdsvis 34 og 29 ud af  100 er blevet i Danmark. 
Blandt dem, der bliver, arbejder en meget stor andel.

Beskæftigelsesfrekvens fordelt på opholdsgrundlag og -tid

 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed baseret på Danmarks Statistiks registre.
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I 2016 tilvejebragte ROCKWOOL Fonden ligeledes ny 
viden om forskellige marginaliserede grupper i samfundet.

I januar 2016 publicerede Forskningsenheden en analyse 
af, hvad udsatte unges manglende tilknytning til arbejds-
markedet koster samfundet. Cirka 7 procent af  en ung-
domsårgang er hverken i job eller under uddannelse, og 
når de bliver ældre, ender denne gruppes beskæftigelses-
frekvens på kun 45 procent. Udover de personlige omkost-
ninger ved at stå uden for arbejdsmarkedet så medfører 
det en omkostning for de offentlige finanser på op til 15 
milliarder kroner om året. På lang sigt er der potentiale 
for at forbedre BNP med cirka 26 milliarder kroner og 
beskæftigelsen med 46.000 personer.

MARGINALISEREDE GRUPPER I SAMFUNDET

Beskæftigelsesfrekvens for årgang 2000 af udsatte unge og
andre unge 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
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Forskningsleder Signe Hald Andersen fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed, som står bag analysen.
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På Folkemødet blev analysen Efterværn for anbragte 
unge: Hvad ved vi overhovedet? af  forskningsleder 
Signe Hald Andersen præsenteret. Effekten af  efterværn 
for anbragte børn har hidtil været meget dårligt belyst i 

forsknings litteraturen, og analysen viste, overraskende, at 
efterværn på den korte bane har negative effekter i for-
hold til erhvervsfrekvens og kriminalitet. På langt sigt ses 
dog positive effekter af  efterværn.

Ledighed Kriminalitet
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Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
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Udgivelsen Indskolingselevers trivsel og fag-
kompetencer - Resultater fra Høje-Taastrup 
Kommune af  forsker Camilla Hvidtfeldt og for-
sker Hanne-Lise Falgreen Eriksen med bidrag af  
interventionschef  Helene Bie Lilleør beskæftiger 
sig med to emner: Dels hvordan indskolingselever 
i Høje-Taastrup Kommune trives og klarer sig fag-
ligt, dels hvordan man bedst måler trivsel blandt de 
mindre skolebørn. Resultaterne viser store kønsfor-
skelle. Drengene i kommunens yngre klasser har en 
signifikant mere negativ selvopfattelse og dårligere 
skoletrivsel. Og lærerne vurderer, at drengene har 
flere adfærdsproblemer end pigerne. 

Samtidig viste undersøgelsen, at børn med ikke-vest-
lig baggrund klarede sig væsentligt dårligere end 
børn med etnisk dansk baggrund i to boglige og en 
kognitiv test – svarende til cirka et klassetrins forskel.
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VELFÆRDSSAMFUNDET

I Paternity leave and the motherhood penalty: New 
causal evidence påviser forskningsleder Signe Hald 
Andersen, hvordan moren i familier, hvor far tager en 
større del af  barslen, tjener flere penge i to til fire år efter 
barnets fødsel. Hun er samtidig mindre ledig, især på den 
lange bane. Helt konkret tjener mor mellem 7.300 og 
53.300 kroner mere om året, hvis far øger sin andel af  
den samlede barsel i familien med 10 procentpoint, og 
hun oplever mellem 0,4 og 2,8 procentpoint mindre ledig-
hed ved samme forøgelse af  fars barsel.

I november afholdtes et presseseminar om analysen Mi-
nimumsbudget for forbrugsudgifter – hvad er det 
mindste, man kan leve for? Analysen, der er lavet af  
seniorforsker Jens Bonke, viser, hvor lidt forskellige fami-
lietyper kan leve for, når det kun er det nødvendige, der 
købes ind til de lavest mulige priser. Der er stor forskel på, 
hvad danske familier i almindelighed bruger, og hvad man 
kan klare sig for med et minimumsbudget. I gennemsnit 
er de normale, månedlige udgifter for en almindelig dansk 
familie hele 85 procent højere end minimumsudgifterne. 

I forbindelse med analysen blev det gjort muligt selv 
at beregne sin families budget med en budgetberegner 
på ROCKWOOL Fondens hjemmeside.

Forudsætninger: Enlig er en kvinde på 30-49 år, og det 1. barn har en alder på 3-6 år, 
2. barn en alder på 7-10 år og 3. barn en alder på 11-14 år.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Forskellen mellem minimums- og referencebudgetter, 2015-kroner
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INTERVENTIONER

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed iden-
tificerer, udvikler, afprøver og evaluerer sociale 
og innovative løsninger til helt konkrete sam-
fundsmæssige problemstillinger gennem prakti-
ske interventioner. Målet er at tilbyde viden om 
effektive løsninger på centrale samfundsudfor-
dringer, først og fremmest inden for  
områderne beskæftigelse,  
uddannelse og integration  
og med særligt fokus  
på udsatte unge.
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Interventionsenheden har senest igangsat to nye initia-
tiver. Det ene er et integrationsinitiativ, der skal gøre os 
klogere på, hvorfor unge med etnisk minoritetsbaggrund 
oftere end andre unge ikke er i gang med uddannelse eller 
job, og finde løsningsforslag til, hvordan man får dem i 
gang. ‘Indvandring og integration’ har siden ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenheds første publicering på 
området i 1999 været et væsentligt forsknings tema, der 
altså nu udvides med et forsøg på at tilbyde løsninger på 
de problemer, som forskningen afdækker. Et andet initiativ 
handler om frafald, og har fokus på at finde og afprøve 
nye indsatser for at mindske det store frafald, der er på 
mange erhvervsskoler.

På beskæftigelsesområdet har interventionsenheden 
gennem de seneste år udviklet beskæftigelsesindsats 
NExTWORK, der er forankret i et lokalt netværk af  
virksomheder, der tilbyder udsatte unge på kontanthjælp 
praktikophold. Ved at indgå i de daglige rutiner på ar-

bejdspladser, deltage i netværksgrupper og få løbende 
støtte fra ungevejledere er målet, at de unge styrkes til at 
starte og fastholde en uddannelse eller et job.

Udvikling og afprøvning af  NExTWORK er sket i tæt 
samarbejde med Roskilde Kommune. Fra januar 2017 
bliver indsatsen bredt ud til flere unge og virksomheder i 
Roskilde. Kommunen har besluttet at finansiere driften 
af  et toårigt pilotprojekt, hvor NExTWORK skal omfatte 
mindst 120 unge og et netværk på 60 virksomheder. Til-
svarende har Københavns Kommune også netop bevil-
liget midler til at implementere NExTWORK fra andet 
halvår 2017. I begge kommuner vil NExTWORK blive 
implementeret som et lodtrækningsforsøg. Dette sker i 
samarbejde med Institute for Fiscal Studies i London og 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der sammen vil 
stå for følgeforskningen på projektet, så der på sigt opnås 
solid evidens for, om indsatsen har den tilstræbte effekt. 
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gement er med til at sikre, at RIPAT bliver spredt i store 
dele af  landområderne og dermed kommer flest mulige 
småbønder til gavn. Det er World Visions ønske på sigt at 
implementere RIPAT i en række afrikanske lande.

Fra venstre ses Tim Andrews, National Director, World Vision, 
Tanzania, Elin Schmidt, direktør for ROCKWOOL Fonden, og 
Ringo Dominick, Executive Director, RECODA, der underskriver 
overleveringsaftalen.

Enheden har i 2016 sikret den videre forankring, drift og 
udbredelse af  flere af  de eksisterende projekter.

Et flerårigt engagement i landbrugsudvkling i Afrika har 
udmøntet sig i et nyt eksternt partnerskab. RIPAT (Rural 
Initiative for Participatory Agricultural Transformation) 
har som mål at reducere fattigdom, sult og underernæring 
blandt småbønder i Østafrika ved at forbedre landbrug og 
husdyrproduktion via hjælp-til-selvhjælp-princippet. 

Siden det første RIPAT-projekt blev iværksat i 2006, har 
ROCKWOOL Fonden, i samarbejde med den tanzani-
ske NGO RECODA, udviklet og implementeret RIPAT 
gennem en serie af  projekter. RIPAT har gennemgået en 
omfattende kvantitativ forskningsbaseret evaluering, som 
viste signifikante og vedvarende effekter på fødevaresik-
kerheden. 

RIPAT vil blive videreført og udbredt af  NGO World 
Vision Tanzania i tæt samarbejde med den nationale 
organisation RECODA fra 2017. World Vision er en af  
de største internationale NGO’er i Afrika og deres enga-
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Siden 2007 har ROCKWOOL Fonden været involveret 
i udviklingen af  Perspekt, et klassebaseret undervisnings-
materiale, der sigter mod at træne skoleelevers emotionel-
le, personlige og sociale færdigheder. Undervisningsma-
terialet er et konkret værktøj, der strækker sig over 16-18 
lektioner, hvori der blandt andet indgår øvelser, rollespil, 
film og leg. Målet er, at man via træning af  disse færdighe-
der kan skabe et godt læringsmiljø i klassen. 

I 2016 har fonden overdraget Perspekt til Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM), der på sigt vil udbyde 
en opdateret version af  materialet. DCUM er et uafhæn-
gigt statsligt videnscenter, der har til formål at medvirke til 
at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark. 

Det er DCUMs mål at gøre Perspekt let tilgængeligt for 
alle grundskoler i Danmark, så det kan komme flest muli-
ge elever til gavn. En sådan skalering af  Perspekt vil lige-
ledes muliggøre en større effektevaluering af  materialet på 
centrale trivselsparametre. 

Figuren viser forskellen mellem RIPAT-bønder og kontrolgruppen i pro-
centpoint. Der var blandt andet 27 procentpoint flere småbørn (<5 år), 
der ikke led af  hæmmet vækst (stunting) i RIPAT-familierne i forhold 
til kontrolfamilierne.

RIPAT 1’s effekt på fødevaresikkerhed
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Finansielle nøgletal vil være tilgængelige på ROCKWOOL Fondens hjemmeside

rockwoolfonden.dk



Fra konferencen ’Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger’ den 13. oktober 2016 i Moltkes Palæ i København.

ROCKWOOL FONDEN
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