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Henrik Ørholst: 
Danish Crowns nuværende  
strategi bremser fremtiden

31

Ren spekulation, når Cevea påstår,  
at piger favoriseres i mundtlig dansk
Drop eksamen i mundtlig dansk, da det er en eksamensform, 
som i stigende grad giver piger bedre karakterer end 
drenge, lyder det fra tænketanken Cevea. Men ifølge to 
skoleforskere er der intet belæg for påstanden. 28

Videnbank: 

Ny dataforordning koster virksomheder milliarder
27

Dansk programmør-
biks skal uddanne 
100.000 syriske 
flygtninge
FN har fået øje på Ferdinand 
Kjærulff, stifter af den danske 
it-virksomhed CodersTrust, der 
nu skal mikrouddanne 
100.000 i flygtninge-
lejre i Mellemøsten. 04

Ny alliance angriber PFA’s dominans
Danica Pension og PKA går nu til angreb på PFA’s dominans på 
detailmarkedet for pensionsordninger i en overrask- 
ende alliance, der skal bruges til at vinde store kunder. 30

Selvfølgelig er der  
fortsat store opgaver med 
integrationen, men hvad 

skal vi bruge de evindelige 
skræmmebilleder til? 

Læs lederen

M A N DA G  M O R G E N  M E N E R

03 
mm special

Inger Støjberg fremhæver  
konsekvent det negative 
Integrationsministeriets seneste Medborgerskabsun-
dersøgelse viser, at indvandrere på flere stræk er mere 
tolerante end danskerne. Alligevel fremhæver 
Inger Støjberg konsekvent de områder, hvor 
indvandrerne skiller sig negativt ud. 19

Fortællingen om den  
fejlslagne integration er en myte
Integrationen af udlændinge er mere succesfuld, end den 
fortælling, som præger den politiske debat, giver indtryk 
af. En ny ph.d.-afhandling tager kvælertag på en stribe 
myter og kommer med løsninger til, hvordan ik-
ke-vestlige indvandrere kan blive en økonomisk 
overskudsforretning i løbet af få år. 10
Investeringer i flygtninge betaler sig
Branchepakker, stram styring og en klar investerings-
strategi er ingredienserne i den opskrift, der har 
betydet, at 60 pct. af de flygtninge, der ankom 
til Frederiksberg Kommune i 2015, i dag er i job. 16

Facebooks danske talsmand:  
“Vi skal vise, at vi fortjener noget tillid”
I N T E RV I E W    Ligesom stifter Mark Zuckerberg bøjer 
Facebooks nye talsmand i Danmark, Martin Ruby, også nakken 
og undskylder. Ifølge Ruby er man i gang med at udvikle 
et nyt ‘dusørværktøj’, der skal få brugere til at anmelde 
datamisbrug. 22

Analyse: Derfor endte politisk aftale  
om erhvervsfremme som et smalt forlig
Forhandlingsnotat kaster nyt lys over, hvorfor sidste 
uges aftale om et nyt erhvervsfremmesystem endte 
som et smalt forlig uden socialdemokraterne. 08
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København er den billigste  
hovedstad i Skandinavien
De københavnske boligpriser er de seneste ti år steget markant 
mindre end priserne i de største svenske og norske 
byer. Den påståede boligboble er en presseboble, 
mener eksperter. 24
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N
ormalt plejer politikere aldrig at forspilde 
en mulighed for at påtage sig ansvaret for en 
succes. 

Når ledigheden rasler ned, ventelisterne 
til sygehusene falder, eller Danmarks økono-
mi blomstrer, er der nærmest ingen grænser 
for, hvor meget succesen skyldes lige præcis 

deres politik og de reformer, de har gennemført. Sådan er det 
ikke med integrationen af udlændinge i Danmark. Der er ellers 
mange succeser at plukke af. Aldrig har så mange nydanskere 
været i beskæftigelse som i dag. Flere får en uddannelse. Færre 
er kriminelle. Antallet af ghettoer falder. Og indvandrere har 
en relativt høj deltagelse i samfundslivet. 

Det er på den baggrund bemærkelsesværdigt, hvor lidt selv 
toneangivende partier som Socialdemokratiet og Venstre øn-
sker at profilere sig på de gode resultater. De gør nærmest en 
dyd ud af det modsatte. Senest har udlændinge- og integrati-
onsminister Inger Støjberg (V) skabt nye kløfter i debatten og 
trukket overskrifter verden over for sin opfordring til musli-
mer om at holde ferie under ramadanen. Så nu må selskaber 
som Arriva pludselig forholde sig til, hvor farligt det er for alle 
os passagerer, at deres buschauffører hverken spiser eller drik-
ker i løbet af en hel dag. 

En ny frygt og en ny usikkerhed er dermed skabt, uden at 
ministeren har fremlagt den mindste form for dokumentation 
for, at det nu pludselig er farligt at køre bus eller blive behand-
let på et sygehus af en muslimsk læge i fasteperioden. Og en 
stor virksomhed som Arriva, der tidligere har vundet Integra-
tionsministeriets store Integrationspris for sin mangfoldig-
hed, må forsvare sig mod politiske anklager. Hver eneste dag 
året rundt kæmper virksomhedsledere og deres medarbejdere 
med at integrere flygtninge og indvandrere, og de kan frem-
vise fantastiske resultater. Uden nydanskere ville Danmark gå 
i stå. Busser ville stå stille. Slagterier måtte lukke. Skidt ville 
hobe sig op på skoler, plejehjem og hospitaler. Hver tredje an-
sat i rengøringsbranchen i dag er indvandrer. Og med udsigt 
til flere ældre og færre til at forsørge dem er der brug for uden-
landsk arbejdskraft. 

MEN DET ER BARE IKKE DEN FORTÆLLING, som har bund-
fældet sig i den politiske debat eller i medierne. Næsten en 
tredjedel af deltagerne i Berlingske Business’ Toplederpanel 
mente for nylig, at regeringens kamp for at få flygtninge i job 
enten er dårlig eller meget dårlig. Og det til trods for, at flygt-
ninge vælter ud på arbejdsmarkedet i disse år, og kommuner 
får millioner af kroner i bonus for at få dem i job. 

Man kan ikke bebrejde toplederne reaktionen. Næsten hver 
dag kan vi i politiske debatter og i medierne høre om, at in-
tegrationen er slået fejl, om sorte pletter på landkortet, og at 
Danmark er ved at falde fra hinanden. 

I kampen mod parallelsamfund har regeringen været parat 
til at tage kvælertag på nogle af de grundlæggende principper 
og rettigheder, som vores demokrati og retsstat bygger på. Men 

faktisk er antallet af ghettoer faldet. I dag er der 22 udsatte bo-
ligområder. For bare 4 år siden var der 31. Indvandrernes børn 
kommer ganske vist lidt senere i daginstitution end danske 
børn, men fra tre-årsalderen er der stort set ikke nogen forskel. 
Og kriminaliteten i de udsatte boligområder er samlet set fal-
det i de senere år. 

Vi danskere plejer at prale med vores tolerance og frisind. 
Så når integrationsministerens egen årlige medborgerskabs-
undersøgelse viser, at indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande er mere tolerante på en række områder og mere 
tilbøjelige til f.eks. at lade deres egne børn omgås og blive gift 

med danskernes børn end omvendt, er der noget helt galt med 
det selvbillede. Som Mandag Morgen i dag kan berette, er det 
ikke disse positive budskaber, som Inger Støjberg sælger sin 
undersøgelse på i offentligheden. Her har det mere handlet 
om at kommunikere de kritiske sider af integrationen såsom 
social kontrol.

Udlændingestyrelsen anslår, at kommunerne skal tage 
imod 1.000 flygtninge i år og 1.000 næste år. Det burde være 
overkommeligt set i forhold til de knap 10.600 flygtninge, de 
modtog i 2015. 

Tænk, hvis toppolitikere som statsminister Lars Løkke Ras-
mussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederik-
sen, droppede den skarpe partikonkurrence på dette område 
og i stedet hyldede de mange indvandrere, som hver dag går 
på arbejde og passer et stille liv, og de mange virksomheder, 
som hver dag er med til at løfte integrationen i Danmark ind 
i en positiv udvikling. Selvfølgelig er der fortsat problemer og 
store opgaver med integrationen, men hvad skal vi bruge de 
evindelige skræmmebilleder til? 

Politikerne skal passe på, at de ikke skyller grundlæggende 
danske værdier ud med badevandet i disse år på grund af par-
titaktiske hensyn til kynisk vælgeroptimering. Desværre er de 
godt i gang med netop det   •

Pas nu på de  
danske værdier

M A N D A G  M O R G E N  M E N E R

Uden  
nydanskere ville 

Danmark gå i stå.

Tankevækkende, at ingen politiske partier ønsker at tale integrationen af indvandrere  
og efterkommere op. Der er ellers masser af succeser, de kan sole sig i. 
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Dansk programmørbiks skal 
uddanne 100.000 flygtninge

U D D A N N E L S E 

F
erdinand Kjærulff erkender, at hans virksomhed Co-
dersTrust næppe bliver lige så lukrativ som Skype el-
ler en anden hurtigt voksende it-virksomhed. I hvert 
fald ikke målt på den korte tidshorisont, der ofte præ-
ger it-startups.

“Men det tog også mange år at opbygge Lego,” konstaterer 
han med et smil. 

Til gengæld er effekten af den ydelse, som virksomheden 
leverer, allerede enorm for den enkelte bruger. Ikke mindst for 
de 40.000 især unge i Bangladesh, der indtil videre har været 
igennem CodersTrusts katalog af mikrouddannelser. Det har 
gjort dem i stand til at byde på mere og mere avancerede digi-
tale opgaver på de store verdensomspændende freelance-plat-
forme, såsom Upwork, Freelancer.com og Fiverr.

“Inden for to-tre uger lærer de noget helt specifikt. I dag har 
vi et campus med 50 ansatte i Bangladesh, der tager 200-250 
nye studerende ind hver måned. Her kan de følge forskellige 
spor såsom frontend-udvikling, grafisk design og bogholderi, 
men også lære mere nicheprægede ting såsom udvikling til 
WordPress, iOS og Android,” siger han.

Og senest har FN-organisationen World Food Programme 
fået øje på virksomheden. 

“World Food Programme har taget kontakt til os for at få hjælp 
til at løse flygtningekrisen. For kan man investere i uddannelse 
og gøre flygtninge mobile og lokalitetsuafhængige, kan man 
lave en reel løsning frem for passiv forsørgelse,” siger han.

Samarbejdet med FN fører bl.a. Ferdinand Kjærulff til Irak. 
Igen. Her har han nemlig været før – i 2006 som reserveofficer 
i det danske forsvar i forbindelse med genopbygningsarbejdet 
i landet. Og det er nærmest, som om en ring sluttes. For det var 
her, at en del af ideen til CodersTrust blev født. 

Klar med 7.000 studielån

Vi kommer tilbage til fødslen af CodersTrust. Men først et hur-
tigt vue over konceptet.

I en tid, hvor mange taler om FN’s 17 verdensmål, også kal-

det SDG’erne (sustainable development goals), er Coder-
sTrust et godt eksempel på en virksomhed, der rent faktisk 
bidrager til flere af dem. CodersTrust er nemlig mere end 
en onlineplatform til opkvalificering og uddannelse. Det er 
også en slags bank, der investerer i unge, der ikke ellers ville 
have haft en mulighed for at tilegne sig nye kvalifikationer. 
Et af problemerne i udviklingslandene er, at kun et fåtal har 
adgang til uddannelse, fordi det er dyrt. 

“I dag er der i omegnen af 40 mio. mennesker, der arbej-
der på 150 forskellige freelance-portaler. Det har ramt den 
øvre middelklasse i mange udviklingslande, men det er 
ikke en mulighed, der er tilgængelig for den nedre middel-
klasse,” siger Ferdinand Kjærulff.

 Ifølge hans estimater er 94 procent af befolkningen i 
Bangladesh udelukket fra overhovedet at gøre sig attraktive 
på freelance-platformene. Det er her, at CodersTrust kom-
mer ind i billedet. Det koster nemlig i størrelsesordenen 
300 dollar at deltage i en af mikrouddannelserne, og det er 
penge, som CodersTrust kan udstede som mikrolån, som 
de studerende kan betale tilbage, når de begynder at tjene 
penge.

Hele rekrutteringen til platformen foregår via Facebook. 
CodersTrust målretter sin markedsføring mod unge, der har 
et vist potentiale, og de indfanges typisk, ved at de på Face-
book møder nogle rollemodeller, der allerede har erfaringer 
med CodersTrust.

“Vi siger: ‘Se, her er Mahmoud. Han tjener 2.500 dollar 
om måneden på at være app-udvikler. I stedet for at lave lav-
praktiske manuelle opgaver, så fokusér dine kræfter på at 
lære noget, der er mere avanceret.’ Derefter kan de følge ham 

I N T E R V I E W

CodersTrust har allerede mikrouddannet 4.000 unge i Bangladesh til digitale opgaver.  
Nu har FN fået øje på danske Ferdinand Kjærulffs virksomhed, der skal uddanne  

mindst 100.000 i flygtningelejre i Mellemøsten.

Anders Rostgaard Birkmann
arb@mm.dk    @arostgaard 

Vi er en form for 
sikkerhedsnet. Dels kan vi 

øge den enkeltes mulighed for 
at byde på opgaverne, dels 

kan vi styrke deres selvtillid, 
så de får mod på at byde på 
mere avancerede opgaver.
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på nettet med liveundervisning på bestemte tidspunkter og 
stille spørgsmål,” siger Ferdinand Kjærulff.

Allerede inden for de første to-tre uger får de studerende 
nogle helt specifikke kompetencer. Hvis det handler om gra-
fisk design, begynder de f.eks. at byde på opgaver, hvor virk-
somheder skal have tegnet et logo. Sideløbende følger de kur-
serne, der dygtiggør dem, så de efterhånden bliver i stand til at 
byde på mere avancerede grafiske opgaver.

Hvis det kniber for den enkelte med at lande opgaverne, er 
CodersTrust også behjælpelig med support over nettet.

“Vi er en form for sikkerhedsnet. Dels kan vi øge den en-
keltes mulighed for at byde på opgaverne, dels kan vi styrke 
deres selvtillid, så de får mod på at byde på mere avancerede 
opgaver,” siger han.

En stor del af udfordringen for CodersTrust har været at 
skabe en forretningsmodel, der kan holde prisen på et for-
holdsvist lavt niveau. Her er storskala vigtigt. Lige nu tager 
campus-centret i Bangladesh eksempelvis imod 250-300 nye 
unge hver måned. En anden metode til at bringe prisen ned er 
at bruge det tilgængelige datamateriale for den enkelte bruger 
til at vurdere, hvor stort potentialet er. Det kan bl.a. ske med 

Ferdinand Kjærulff stiftede virksomheden CodersTrust i 2013 og har siden været med til at uddanne over 40.000 især unge i 
Bangladesh til det digitale arbejdsmarked. Nu har FN fået øje på virksomheden og potentialet ved at uddanne flygtninge.

Ferdinand Kjærulff 

Ferdinand Kjærulff stiftede CodersTrust i de-
cember 2013. Virksomheden har primært haft 
sin base i Bangladesh og indtil videre bidraget 
til at uddanne 40.000 mennesker.

Før CodersTrust har han været medstifter af 
en række it-virksomheder som AirHelp, der 
hjælper forsinkede flyrejsende med at få kom-
pensation fra flyselskaber, Cylindo, der laver 
3D-visualisering af møbler i kundernes hjem, 
og ILP, der udvikler 3D-webapplikationer.

Han er uddannet cand.scient.pol. fra Køben-
havns Universitet og har også en grad i political 
science fra UCLA i Californien.

Han er reserveofficer og deltog i 2006 på et af 
det danske forsvars genopbygningshold i Irak. 

›

Foto      Lars Hartmann
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udgangspunkt i vedkommendes Facebook-profil, interaktion 
med CodersTrust og i det hele taget vedkommendes engage-
ment. Og virksomheden bliver hele tiden bedre til den slags 
estimater.

“Vi har netop rejst 2 mio. dollar til en fond, der garanterer 
7.000 studielån de næste tre år. Når vi kommer op i den skala, 
bliver vi også bedre i stand til at vurdere potentialet for den en-
kelte og skrue på nogle parametre, så forløbet fungerer bedre. 
Måske kan vi ende med at få et forløb ned på at koste 100 dol-
lar,” siger han. 

Ulandsproblemer > ilandsproblemer

Tilbage til Irak, hvor Ferdinand Kjærulffs projekt for tiden er 
ved at få fodfæste i samarbejde med World Food Programme. 
Det var pudsigt nok her, at en vigtig tanke bag CodersTrust 
oprindelig blev tænkt tilbage i 2006, da Kjærulff var frivilligt 
udsendt som reserveofficer på en genopbygningsmission.

“Tilfældigt på en patrulje ser jeg en internetcafé. Ejeren 
var den eneste i hele Baath-regimet i det sydlige Irak, der 
havde haft adgang til internettet. Da regimet faldt, blev han 
arbejdsløs, men købte to computere, som han lejede ud. I 
den sønderskudte by havde han faktisk kunder, og jeg tænk-
te: God idé, hvis man kan få flere i dette ramte område til 
at komme i kontakt med omverdenen via internettet,” siger 
Ferdinand Kjærulff.

Den anden brik til ideen bag virksomheden fik han, da 
han kom hjem fra Irak og oplevede potentialet i de dengang 
nye og store freelanceplatforme.

“Da jeg etablerede min første it-virksomhed, havde jeg 
ikke råd til at ansætte programmører. Derfor brugte jeg de 
store freelanceportaler og fandt programmører fra Ukraine, 
Makedonien og Filippinerne,” siger han.

Det første forretningseventyr var virksomheden Cylindo, 
der gjorde det muligt at 3D-visualisere møbler i folks hjem. 

Det senere forretningseventyr, som han var medstifter af, 
AirHelp, benyttede også arbejdskraft i udviklingslande, og 
det var nøglen til en god forretning, siger Ferdinand Kjærulff. 
Selskabet hjælper personer med at få kompensation fra fly-
selskaberne ved forsinkede fly.

“Flyselskaberne forsøger at gøre det svært for folk. Man 
skal ofte bruge advokater, og så kan det ikke svare sig øko-
nomisk. Vi ansatte folk i Bangladesh til at klare den formelle 
del af arbejdet med at tjekke flynumre, sætte alle oplysnin-
ger ind i en standard-pdf og følge op på hele processen. Det 
gjorde, at vi kunne få prisen ned og gøre det hele performan-
ce-baseret. Det er en forretning, der aldrig ville have kunnet 
eksistere uden freelanceportaler,” siger han.

Kjærulff havde således på mange måder succes som 
iværksætter. Men det var ikke helt nok i længden.

“Man kommer til et punkt, hvor 
det ikke er verdens største problem, 
at folks flyrejser bliver to timer for-
sinkede, hvorimod flygtningekri-
sen i Mellemøsten, udfordringerne i 
Afrika og andre ting er relativt alar-
merende,” siger han.

Fra 2 til 12 dollar i timen

Hans egen motivation handlede 
altså om at ville noget mere. Men 
i modsætning til hans tidligere 
virksomhedsprojekter har udfor-
dringen for CodersTrust imidlertid 
været at skaffe investorer. Venture-
virksomhederne kræver typisk et 
afkast i løbet af fire til seks år, men 
et projekt som CodersTrust er langt 
mere kompliceret og har en længere 
horisont. Alligevel lykkedes det.

“Vi rejste finansiering fra Danida 
og private business angels, bl.a. fra 
Morten Lund, der blev vores før-
ste bestyrelsesformand, og fra en 
masse andre navne fra it-branchen, 
der naturligvis gerne vil investere i 
det nye Skype, men også gerne vil 
bidrage til noget, der kan løse de 

Man kommer til et  
punkt,hvor det ikke er 

verdens største problem, at 
folks flyrejser bliver to timer 
forsinkede, hvorimod flygt-
ningekrisen i Mellemøsten, 
udfordringerne i Afrika og 
andre ting er alarmerende.

En del af ideen bag CodersTrust fik Ferdinand Kjærulff tilbage i 2006, da han var frivilligt 
udsendt som reserveofficer på en genopbygningsmission i Irak. På en patrulje stødte han 
tilfældigvis på en velfungerende internetcafé i et ellers sønderbombet område.

Foto      Privat
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større problemstillinger i verden,” siger Ferdinand Kjærulff.
Selve operationen i Bangladesh løber i dag rundt. Der er 

stadig en masse knapper, der kan skrues på for at fintune for-
retningen. Men den kører.

 Næste milepæl i fortællingen om CodersTrust bliver den 
direkte indsats for at opkvalificere flygtninge i de store lejre i 
landene omkring Syrien, hvor der indtil videre er udpeget en 
stribe strategiske områder i lejrene i Tyrkiet, Libanon, Jordan 
og Irak. World Food Programme stiller it-faciliteter til rådig-
hed, mens CodersTrust kører uddannelserne. Og Facebook, 
der for tiden får prygl i offentligheden som aldrig før, er pa-
radoksalt nok en del af løsningen. 

“Vi har indtil videre lavet nogle pilotforsøg, og selv i Irak 
rekrutterer vi direkte fra Facebook. Vi kan sidde i Danmark 
og ramme folk, der har gået på universitetet i Aleppo, esti-
mere deres kompetenceniveau og engelskkundskaber og 
lave beregninger på, hvad det vil koste at uddanne dem,” si-
ger han.

Udgangspunktet i Irak er et andet end i Bangladesh, un-
derstreger han. Især engelskkundskaberne blandt de syriske 
flygtninge i landet er meget dårligere. Til gengæld kommer 
de med en meget entreprenant kultur.

“Man kan ikke forvente, at de i løbet af natten kommer til 
at arbejde i Netcompany eller Nets. Men mange vil inden for 
et år få sig en indkomst, der overskrider, hvad de får udbetalt 
fra World Food Programme,” siger han. 

Og det er kun første skridt. For netop opkvalificeringsde-
len er vigtig. 

“Kan man gøre en flygtning i stand til at blive mobilud-
vikler eller dataanalytiker, så er der helt lavpraktisk en øget 
timepris fra 2-3 dollar til 10-12 dollar. Det er slet ikke ureali-
stisk at få mange af de mennesker ind på et arbejdsmarked, 
der på mange måder er konkurrencedygtigt og dynamisk på 
globalt plan,” siger Ferdinand Kjærulff. 

Et nyt prekariat?

Målretningen mod de store freelanceplatforme rejser dog 
også spørgsmålet om, hvorvidt CodersTrust blot nærer hele 
prekariats-tendensen og dermed er med til at underminere 
det traditionelle arbejdsmarked, når der uddannes lavtløn-
nede freelancere i den tredje verden. Og det er ikke første 
gang, at Ferdinand Kjærulff hører den kritik.

“Jeg bliver ofte inviteret ud til konferencer, hvor der også 

er en marxistisk professor, der er meget bekymret for udvik-
lingen. Det er rigtigt, at det er relativt ureguleret. Der er ting, 
som ikke foregår, som det burde,” erkender han om vilkårene 
på freelanceplatformene. De er typisk et alternativ til de sto-
re outsourcing-virksomheder, der sikrer sine medarbejdere 
nogenlunde anstændige arbejdsvilkår.

“Men jeg mener faktisk, at det er realistisk og muligt at 
sikre freelancernes vilkår på en måde, hvor man varetager 
den enkeltes interesser ved at uddanne dem bedre og der-
med sikre dem en bedre løn,” siger Ferdinand Kjærulff.

Han mener, at en løbende tilpasning til arbejdsmarkedets 
behov vil være helt afgørende for ikke bare freelancere, men 
alle arbejdstagere fremover.

 “Der kommer til at ske ekstremt mange ting på arbejds-
markedet, og vi vil se automatisering af en masse jobka-
tegorier. Skal vi tilpasse os den udvikling, har vi behov for 
fleksibilitet og muligheden for at hyre ansatte med de rette 
kompetencer. På den måde kan uddannelse være det sikker-
hedsnet, der sikrer et fleksibelt arbejdsmarked, og hvor folk 
ikke bliver tabt på gulvet eller koblet af udviklingen.”

Ferdinand Kjærulff er overbevist om, at CodersTrust ikke 
bare vil gøre en forskel for flygtningen, men også nok skal 
ende med at blive en god forretning. Tallene peger i den ret-
ning, mener han. 

I dag er der i omegnen af 40 mio. mennesker tilknyttet 
freelanceplatformene, men det vil formentlig vokse i de 
kommende år, i takt med at tendenserne til et mere fleksi-
belt arbejdsmarked tager til, og det vil kun øge behovet for 
CodersTrust.

 “Man skal nok se på forretningen i en 20-40-årig tidsho-
risont. Og hvis man ser det perspektiv og fremskriver en ge-
nerel velstandsudvikling i f.eks. Bangladesh, så er det ikke 
urealistisk, at det land til den tid vil være lige så rigt som Hol-
land i dag. Og kan man komme ind tidligere og sætte sig på 
uddannelse eller supermarkeder, før der kommer gang i den, 
så er det en ret stor mulighed – også økonomisk,” siger han.

Han sammenligner med det seje træk, Europa var igennem 
efter Anden Verdenskrig.  

“Her har hele industrier rejst sig. På samme måde har vi 
ekstremt store udfordringer lige nu i Afrika og Mellemøsten 
og dele af Asien, men det er også en mulighed for at bygge ting 
op fra bunden og definere måden, hvorpå landene skal ope-
rere fremover”   •

CodersTrust har gennem simple 
mikrouddannelser hjulpet over 
40.000 unge i Bangladesh med 
at opkvalificere sig til det digi-
tale, globale freelancearbejds-
marked.

Foto      Lars Hartmann
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A NA LY S E  

D
et var bemærkelsesværdigt, at Socialdemokratiet i 
torsdags ikke flankerede repræsentanterne fra blå 
blok, da regeringen præsenterede den politiske aftale 
for et nyt erhvervsfremmesystem i Danmark. 

Hele vejen igennem har det været erhvervsmini-
ster Brian Mikkelsens (K) ambition at skabe en bred politisk af-
tale. Indtil onsdag aften sad Socialdemokratiet med ved forhand-
lingsbordet. Men da erhvervsministeren under præsentationen 
af den nye aftale i Erhvervsministeriet blev spurgt om den fravæ-
rende opposition, svarede han, at det var spørgsmålet om for eller 
imod regionernes fortsatte virke i erhvervsfremmesystemet, der 
skilte parterne. Sandheden er dog den, at der var flere ting, der 
skilte parterne, erfarer Mandag Morgen. Her er tre af dem.

Usikkerhed om nyt it-system: Først og fremmest herskede der 
i forhandlingslokalet en dyb usikkerhed om regeringens planer 
om en “gennemgribende digitalisering af erhvervsfremmen”. 
Pointen med digitaliseringen af systemet er nemlig helt afgøren-
de. Virksomhederne skal fremover kunne hente deres rådgivning 
online, når de nu ikke længere blot kan slå vejen forbi kommune-
kontoret, men i stedet skal bevæge sig hen til et af de syv tvær-
kommunale erhvervshuse, som fremover skal overtage en række 
kommunale erhvervsfremmeopgaver. 

I den politiske aftale lyder det lovende og yderst ambitiøst. 
“Platformen skal bl.a. – med godkendelse fra de enkelte virksom-
heder – indsamle og indhente relevante data om virksomheder-
ne, der kan bruges til at skræddersy information og ydelser på 
platformen til den enkelte virksomheds behov.” Men virksomhe-
derne skal nok belave sig på en pæn portion tålmodighed. Ifølge 
et notat, som Mandag Morgen er i besiddelse af, vil systemets 
første ud af tre faser ganske vist være klar i sommeren 2019. Der 
vil på det tidspunkt være tale om et system, der “vil samle basal 
information og vejledning knyttet til opstart og drift af virksom-
hed”.

Men den tredje og sidste fase, der vil fuldbyrde it-systemet, vil 
først være i mål i 2021 eller senere, og notatet peger også på, at “de 
tidsmæssige perspektiver særligt ift. 2. og 3. fase er estimerede”. 
Den usikkerhed og de senere års historie med it-skandaler, med 
inddrivelsessystemet EFI hos Skat som kronen på værket, fik op-
positionn til at rejse en stribe spørgsmål. Her ville man gerne 
være sikker på, at man ikke sælger skindet, før bjørnen er skudt.

Involvering af EU eller mangel på samme: For det andet har der 
været rejst en stribe spørgsmål til grundigheden af forarbejdet. 
F.eks. har det været et kernespørgsmål, om EU-Kommissionen 
overhovedet kan godkende den nye erhvervsfremmemodel, hvor 
det bliver en national bestyrelse, der skal udmønte de EU-midler, 
der er afsat til regional udvikling, frem for som i det nuværende 
system, hvor den opgave ligger i de seks regionale vækstfora.

Så sent som fredag i forrige uge kom vi en smule tættere på 
EU-Kommissionens syn på den sag. Udmøntningen af struktur-

fondsmidlerne i en ny konstruktion skal ifølge EU forhandles og 
godkendes, således at man sikrer intentionen om, at det sker i et 
“partnerskab med de kompetente regionale og lokale myndighe-
der”. Det fastslog kontorchef Lena Andersson Pench fra EU-Kom-
missionens generaldirektorat for støtte til regioner og byer, DG 
Regio, der afventer en konkret model fra regeringens side.

Brian Mikkelsen er dog overbevist om, at EU-Kommissionen 
vil godkende den nye model, oplyste han på pressemødet i tors-
dags til Altinget:

“Det er vi helt sikre på. Det har vi også fået bekræftet fra Kom-
missionens side,” sagde han uden dog at gå dybere ind i, hvad der 
præcist ligger i den bekræftelse.  

Kritik fra tunge danske virksomheder: For det tredje har opposi-
tionen opfordret Erhvervsministeriet til at lytte en ekstra gang til 
argumenterne fra de virksomheder, som det nye system er skabt 
til og for, men som alligevel har kritiseret det. Der har ikke bare 
været tale om en mild kritik. Tunge virksomheder som Danfoss, 
Grundfos og Man Diesel har udtrykt bekymring for den nye mo-
del. De har kaldt den “en centralistisk oven-fra-og-ned-model”, 
som “ikke vil være i stand til at udnytte de lokale og regionale 
styrkepositioner”, og som bygger på en “misforstået opfattelse af, 
hvad der er enkelt og effektivt”.

Det er pointer, som aldrig er blevet adresseret godt nok, vurde-
rede man i oppositionen. 

Kun én ting har alle været enige om i forløbet frem mod den po-
litiske aftale, der landede i torsdags: Erhvervsfremmesystemet 
skal og bør forenkles. 

Bliver det nye system så et mesterværk eller et misfoster, en 
nødvendig forenkling eller en unødig centralisering? Som med 
så meget andet kender vi først svaret om nogle år. Men én ting 
står klart. Selv efter et tilsyneladende grundigt forløb med et for-
enklingsudvalg på arbejde i ni måneder og en måneds politiske 
forhandlinger og heftig kamp om avisernes debatspalter, er det 
stadig ikke lykkedes at gøre alle – herunder nogle af de virksom-
heder, der burde løbe rundt med armene i vejret – trygge ved den 
model, der blev aftalt torsdag   •  

Derfor endte aftale om erhvervs-
fremme som et smalt forlig

Forhandlingsnotat kaster nyt lys over, hvorfor oppositionen ikke ønskede at være  
med i sidste uges aftale om et nyt erhvervsfremmesystem. 

Anders Rostgaard Birkmann
arb@mm.dk    @arostgaard 

https://em.dk/nyheder/2018/05-24-politisk-aftale-giver-et-enklere-og-mere-effektivt-erhvervsfremmesystem
https://em.dk/~/media/files/2018/maj/politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.ashx?la=da
https://em.dk/~/media/files/2018/maj/politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.ashx?la=da
https://em.dk/~/media/files/2018/maj/politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.ashx?la=da
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/192/1896843/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/192/1896843/index.htm
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IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-Universitet i København søger med tiltrædelse 
den 1. januar 2019 en rektor. IT-Universitetet 
er en uafhængig uddannelses- og forsknings-
institution dedikeret til den digitale verden.  
Fra digital innovation og design til computer 
og data science.

Universitetet har et stærkt forskningsmiljø 
med et omfattende ph.d.-program og 
udbyder en række forskningsbaserede 
fuldtidsuddannelser, deltidsuddannelser  
og enkeltfag bredt inden for it. 

Universitetets mission er at levere internationalt 
førende undervisning og forskning, som gør 
Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi 
med it. IT-Universitetet ønsker at skabe og dele 
viden, som er dyb og fører til banebrydende 
informationsteknologi og tjenester til gavn for 
menneskeheden.

IT-Universitetet er et dynamisk universitet 
med ca. 800 ansatte. IT-Universitetet har 
en respektfuld og åben omgangsform med 
hinanden, og bestræber os på, i alt hvad vi 
laver, at efterleve IT-Universitetets værdier: 
imødekommende, ansvarlig og toneangivende.

Rektor refererer til bestyrelsesformanden 
og deltager sammen med prorektor og 
universitetsdirektøren ved bestyrelses-
møderne. Rektor udgør sammen med 
prorektor og universitets-direktøren den 
samlede direktion på IT-Universitetet.

Rektors hovedopgaver
Inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer 
skal rektor varetage den daglige ledelse 
af universitetet. Rektor skal forstærke IT-
Universitetets placering som det universitet, 
der forener det højeste faglige niveau inden 
for it-forskning og it-uddannelse med 
værdiskabende samspil med det omgivende 
samfund. Rektor skal derfor sikre øget 
forskningsaktivitet på højeste internationale 

niveau, bl.a. ved at øge volumen af eksternt 
finansieret forskning i samspil med danske 
virksomheder. Endvidere skal rektor stå i spidsen 
for at realisere en øget volumen af fremragende 
dimittender, hvilket skal bidrage til, at Danmark 
får uddannet de dygtige IT-specialister, der er så 
stærkt brug for nu og fremover.

Personlige kompetencer
Ved ansættelsen vil bestyrelsen lægge særligt 
vægt på, at den kommende rektor er en 
anerkendt forsker inden for mindst et af IT-
Universitetets fagområder og har dokumenteret 
ledelseserfaring, herunder erfaring med ledelse, 
udvikling og organisering af forsknings- og 
uddannelsesmiljøer i større organisationer. 
Herudover vil der blive lagt vægt på, at den 
kommende rektor:

• Er tillidsvækkende med høj integritet og 
loyalitet

• Har indsigt i og erfaring med nationale 
såvel som internationale universitetsforhold, 
herunder universitetets samspil med det 
omgivne samfund

• Evne og vilje til lederskab med visioner, 
strategisk overblik og gennemslagskraft 
i en nødvendig balance med lydhørhed, 
samarbejdsevne og uddelegering af opgaver 
og ansvar 

• Er lyttende og dygtig til at motivere og 
engagere medarbejdere og studerende

• Evner at etablere og vedligeholde relevante 
netværk

• Er en dygtig og resultatorienteret forhandler 
og kommunikator

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i henhold til overenskomst 
mellem Finansministeriet og Akademikernes 
Centralorganisation. Stillingen besættes som 
en stilling på åremål eller som en fast stilling i 
lønramme 38 med mulighed for forhandling af 
personligt tillæg i overensstemmelse med de 
stillede krav og ansøgerens kvalifikationer. 

Yderligere information og spørgsmål
Yderligere information om IT-Universitetet  
kan findes på vores hjemmeside www.itu.dk.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes  
til bestyrelsesformand Maria Rørbye Rønn  
på tlf.: 21776656

Ansøgningsprocedure
Stillingen kan alene søges via vores 
e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke 
på knappen “Søg stillingen” nederst i 
stillingsannoncen på vores hjemmeside:  
itu.dk/stillinger.

Ansøgningen skal indeholde begrundet 
ansøgning inklusiv CV, dokumentation 
for uddannelse, relevant erfaring og 
videnskabelige kvalifikationer samt en 
publikationsliste. 

Ansøgningsfristen er 
den 6. juni 2018 kl. 12:00

Rekrutteringsforløb
• Der gennemføres 1. samtaler den 2. juli 

2018
• IT-Universitetet benytter test i forbindelse 

med vores rekrutteringsforløb og denne 
vil blive foretaget d. 13. og 14. september. 
Præsentation af kandidater for bestyrelsen 
vil ske den 20. september 2018

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt 
miljø og ser mangfoldighed som en ressource. 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig 
baggrund til at søge stillingen.
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• Integrationen af udlændinge er væsentlig mere succesfuld, end hvad den fortælling, 
som præger medierne og den politiske debat, giver indtryk af.

• Frederiksberg og flere andre kommuner opfylder allerede Løkkes mål om at få mere 
end 50 pct. af flygtningene i arbejde.

• Kommunerne kan spare 90.000 kr. for hver flygtning, de ansætter i en ny 
integrationsuddannelse.

• Integrationsministeriets egen undersøgelse viser, at indvandrere på flere områder er 
mere tolerante end danskere. 

mm  special Essensen

I N T E G R AT I O N  

A
ldrig har så mange nydan-
skere været i job som i dag. 
Beskæftigelsen stiger. Fle-
re får en uddannelse. Og 
kriminaliteten falder. Alt 
sammen positive histo-

rier. Men det bærer den hjemlige integra-
tionsdebat ikke præg af. 

Den politiske debat har primært fokus 
på udfordringer og problemer. Senest illu-
streret med regeringens kamp mod paral-
lelsamfund og integrationsminister Inger 
Støjbergs (V) opfordring til muslimer om 
at holde ferie under ramadanen. Politikere 
fra både rød og blå blok vil hellere tale om 
stramninger end om de positive sider af 
integrationen.

“Den politiske debat er kommet i un-
derlig utakt med virkeligheden,” siger pro-
fessor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg 
Universitet, der har fulgt området tæt gen-
nem flere årtier og lavet en stribe undersø-
gelser om udlændinge og integration.

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er kata-
strofe og 10 er super, hvor vil du så placere 
integrationen i Danmark i dag?

“Vi ligger vel på en 8-stykker. De aller-

fleste børn går i vuggestue og børnehave. 
Navnlig kvinderne er buldret frem på de 
videregående uddannelser, og i de sene-
re år er det også gået stærkt frem blandt 
mændene. Indvandrere ligger forbløf-
fende højt mht. deltagelse i samfunds-
livet – herunder foreninger. Det samme 
gælder tillid til bl.a. det politiske system, 
politiet og domstolene. Beskæftigelsen så 
skidt ud i 1990’erne, men er gået kolossalt 
i vejret siden, også godt hjulpet af arbejds-
giverne. De fleste lever et stille og produk-
tivt liv. Selvfølgelig er der også en række 
problemer. Der er stadig udfordringer på 
arbejdsmarkedet. Der er små subkulturer 
rundt omkring. Og der forekommer dis-
krimination. Men det meste lykkes,” siger 
Jørgen Goul Andersen. 

Ejerskab til succes efterlyses

Der er fortsat stor forskel på danskernes 
og indvandrere fra ikke-vestlige landes 
beskæftigelsesniveau. Specielt kvinder 
fra lande som Irak, Libanon, Somalia og 
Syrien har svært ved at få fodfæste på ar-
bejdsmarkedet.

Flere indvandrere og efterkommere får 
også en ungdomsuddannelse eller gen-
nemfører en videregående uddannelse. 
Det har stor betydning for deres videre 
vej i livet i Danmark. Men der er fortsat en 
stor gruppe drenge, der ikke gennemfører 
en ungdomsuddannelse og er i fare for at 
ende på sidelinjen. 

Det samme med kriminaliteten. Den 
falder. Det er positivt. Men unge indvan-
drere og efterkommere er fortsat mere 
kriminelle end deres jævnaldrende med 

dansk baggrund. Det kan også fortsat 
hjælpe at tage navneforandring fra Mou-
stafa til Morten i en del sammenhænge, 
selv om diskriminationen efter alt at døm-
me er blevet mindre.

Men problemerne har det med at over-
skygge den positive udvikling og bidrage 
til en fortælling om den fejlslagne integra-
tion. Den politiske dagsorden er så spændt 
og stram, at de politiske partier slet ikke 
har noget ønske om at profilere sig på det 
kæmpemæssige løft i beskæftigelsen af 
ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere, der er sket, samtidig med at de selv-
samme partier forsætter med at bevilge 
millioner af kroner fra talrige puljer til at 
løfte integrationen. 

“Det svarer til, at du sidder i en ameri-
kanerbil og giver den fuld gas, samtidig 
med at du træder på bremsen. Så står bilen 
bare og spinner,” siger direktør i Forenin-
gen Nydansker, Torben Møller-Hansen, 
som igennem 20 år har arbejdet med inte-
gration, og tilføjer: 

“Jeg har ikke set en analyse af andre 
europæiske lande, der flytter udlændinge 
på overførselsindkomst hurtigere ud på 
arbejdsmarkedet, end det sker for øjeblik-
ket i Danmark. Den politiske debat har 
i lang tid haft den konsekvens, at det er 
fuldstændig overset, hvor hamrende dyg-
tigt vores erhvervsliv faktisk er til at inte-
grere folk på arbejdsmarkedet. Lederne er 
dygtige til mangfoldighed. Ellers ville vi 
ikke stå, hvor vi står nu.”

Mandag Morgen sætter i denne MM 
Special fokus på den vellykkede integra-
tion   •

En overset succes
På en skala fra 0 til 10 ligger integrationen i Danmark på 8, vurderer professor. Flere nydanskere 
kommer i job, tager en uddannelse og deltager i samfundslivet. Dansk erhvervsliv er meget 
mangfoldigt, men de positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. 

Torben K. Andersen
tka@mm.dk
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B E S K Æ F T I G E L S E

H
ans Lassen er optimist. 

Han deler ikke de man-
ge pessimistiske røster og 
dommedagsagtige profe-
tier i udlændingedebatten. 

Tværtimod. Hvor andre ser begræns-
ninger, ser den nyudnævnte ph.d. i inte-
gration på arbejdsmarkedet fra Aalborg 
Universitet muligheder. Han forsøger 
med fakta at gennemhulle myter og på-
stande om den fejlslagne integration. 

Hans Lassens ph.d.-afhandling ‘En 
supertanker skifter kurs’, som han for-
svarede i april, er én lang forsvarstale 
for, at beskæftigelsen blandt folk med 
ikke-vestlig baggrund på det danske 
arbejdsmarked er væsentlig mere suc-
cesfuld, end hvad den fortælling om 
den fejlslagne integration, som præger 
medierne og den politiske debat, giver 
indtryk af. 

Hans Lassen tager fat om nogle af de 
mest følsomme emner i de sidste 20 års 
dansk politik. 

Han konkluderer, at indførelsen 
af de såkaldte fattigdomsydelser som 
starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 
300-timersreglen ikke har haft den store 
betydning for beskæftigelsen. De til-
tag skulle ellers øge incitamenterne for 
flygtninge og indvandrere til at tage et 
job og har været centrum for talrige po-
litiske slagsmål mellem rød og blå blok 
siden 1990’erne. Men effekten har været 
meget minimal.

“Alle beregninger, studier og analyser 
peger entydigt på, at vi er nede i nogle 
meget små tal, når det handler om at 
skrue på de økonomiske incitamenter. 
Man kan gøre det af værdimæssige år-
sager. Men man skal ikke gøre det, hvis 

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

›

Foto      Ritzau Scanpix 

Integrationen af udlændinge er væsentlig mere succesfuld, end den fortælling, som præger den 
politiske debat, giver indtryk af. En ny ph.d.-afhandling afliver en stribe myter og kommer med 
løsninger til, hvordan ikke-vestlige indvandrere kan blive en økonomisk overskudsforretning. 

Ny ph.d.: Integrationen 
er bedre end sit rygte

Hans Lassen

Hans Lassen, 63 år, har siden 1997 været leder af sit eget konsulentfirma 
Sisyfos, som arbejder med projekter inden for integration. Han har en høj-
skolebaggrund og var i 10 år forstander for Højskolen Svendborg. Han har 
i mange år været en aktiv deltager i den offentlige debat om integration og 
har bl.a. skrevet debatbogen ‘Den anden virkelighed’ fra 2009.

Titlen på hans ph.d., ‘En supertanker skifter kurs’, refererer til det danske 
arbejdsmarked, som langsomt men sikkert ændrer kurs, uanset om 
barometeret står på økonomisk højkonjunktur som nu eller økonomisk 
lavkonjunktur. For gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere udgør en større og større andel af beskæftigelsen i Danmark, mens 
andelen af danskere konstant bliver mindre og dermed deltager mindre i 
værdiskabelsen.

Han har haft professor Jørgen Goul Andersen som vejleder på sin ph.d.-
afhandling, som han forsvarede i april i år på Aalborg Universitet. Bedøm-
melsesudvalget bestod af professor Anette Borchorst, Aalborg Universitet, 
afdelingsdirektør Niels Ploug, Danmarks Statistik, samt forskningsdirek-
tør Anne Britt Djuve fra det norske forskningsinstitut Fafo.
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man ønsker mærkbare forbedringer af 
beskæftigelsen,” siger Hans Lassen i et 
interview med Mandag Morgen. 

Stik imod det generelle billede i me-
dierne konkluderer han, at indvandrere 
og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
har lige så stor jobmotivation som dan-
skere. På samme måde udgør religion og 
kultur heller ikke den store barriere for 
integrationen på arbejdsmarkedet, som 
det ellers fremgår af den brede offentlige 
debat. Fortællingen om indvandrerkvin-
der, der hellere vil gå hjemme og passe 
hjem og børn end at tage et job, holder 
ifølge Hans Lassen heller ikke vand.

Han anfægter desuden Finansmi-
nisteriets skøn for de næste mange års 
udgifter til ikke-vestlige indvandrere og 
deres efterkommere. Ministeriet anslår, 
at regningen årligt løber op i 33 mia. kr. 
frem mod 2100 – altså hvert år de næste 
82 år. Men den køber Hans Lassen ikke. 

“Det er friskt at lave sådan en analyse 
frem mod år 2100, når man ved, hvor 
kompliceret dette område er. Jeg vil ikke 
anse det for urealistisk, at ikke-vestlige 
indvandrere allerede i løbet af de næste 
10-15 år vil komme i nærheden af samme 
beskæftigelsesniveau som vestlige ind-
vandrere,” siger Hans Lassen

Hvis han får ret, vil ikke-vestlige ind-
vandrere ikke længere være en under-
skudsforretning for Danmark. For vest-
lige indvandreres beskæftigelsesniveau 
er så højt, at de giver en årlig gevinst 
på 14 mia. kr. ifølge ministeriets egen 
analyse. Hans Lassen peger på en stribe 
tendenser, som han mener går imod Fi-
nansministeriets analyse. 

Hvilke tendenser der er tale om, og 
Hans Lassen bud på nye løsninger ven-
der vi tilbage til.

Danmark er godt klædt på

Hans Lassen kan minde om den verdens-
berømte og nu afdøde svenske profes-
sor Hans Rosling, som på mange måder 
gik imod den herskende strøm, når han 
skulle argumentere for sine synspunkter 
om global sundhed, flygtningestrømme 
eller vækst i udviklingslande. 

Hvor den svenske professor kunne 
finde på at bruge toiletruller og æbler til 
at visualisere sine synspunkter, bruger 
danske Hans Lassen tørre fakta. Masser 
af fakta. Fakta om perioden fra 1981 og 
frem til i dag hentet fra bl.a. forsknings-
studier, Danmarks Statistik, skiftende 
regeringer og konsulentrapporter.

Når han argumenterer for et syns-
punkt, bliver det hurtigt fulgt op med 
en henvisning til en af de talrige skrift-
lige kilder. Når Hans Lassen selv skal 
fremhæve en af de vigtigste pointer i sin 

ph.d., peger han på, at Danmark står godt 
rustet til at styrke integrationen de kom-
mende år, da en stribe strategiske grund-
mekanismer stort set er på plads.

“For det første er job- og uddannelses-
motivationen blandt ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere rimelig høj 
sammenlignet med danskernes. Selvføl-
gelig kan man udvikle den og gøre den 
skarpere. Men den er grundlæggende på 
plads,” siger Hans Lassen.

For det andet er incitamenterne til 
at tage en uddannelse for denne gruppe 
stort set også på plads. Hudfarve og reli-
gion udgør ikke en barriere. Folk kan se 
frem til en højere beskæftigelsesgrad ved 
at tage en uddannelse. De kan se frem til 
at få et job, som svarer til uddannelsens 
indhold, og en økonomisk gevinst sam-
menlignet med, hvis de ikke tager en ud-
dannelse. 

For det tredje ser det ud til, at virk-
somhederne først og fremmest ser på 
folks kvalifikationer, når de skal ansætte 
nye folk, og ikke på folks etnicitet. 

For det fjerde peger Hans Lassen på en 
meget høj og stabil tilfredshed med ikke-
vestlige indvandrere inden for både det 
offentlige og det private arbejdsmarked.

“Da alle disse fire grundlæggende ting 
stort set er på plads, er det danske sam-

fund klædt godt på til at kunne forbedre 
indsatsen endnu mere. Vi kan sætte flue-
ben ud for alle disse fire ting. Havde det 
ikke været tilfældet, havde Danmark haft 
et kæmpe problem,” siger han.

Fra fiasko til succes

Hans Lassen har delt den danske historie 
om udlændinges integration på arbejds-
markedet op i tre forskellige perioder: 

Nedgangsperioden fra 1981 til 1996, hvor 
forskellen mellem danskernes og de 
ikke-vestliges beskæftigelsesfrekvens 
bare voksede og voksede år for år og kul-
minerede med et beskæftigelsesgab på 
hele 41 pct.point i 1996. I denne periode 
præget af fiasko blev gruppen af ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere i 
den erhvervsaktive alder mere end tre-
doblet fra ca. 36.000 til ca. 127.000. Se 
figur 1 og figur 2.

Fremgangsperioden fra 1996 til 2009, 
hvor flere kom i arbejde, og beskæftigel-
sesgabet blev mindre år efter år. Inden 
den økonomiske krise satte ind i 2009, 
var beskæftigelsesgabet halveret, og sam-
tidig var gruppen af ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere nu nået op på 
245.000 – 6,5 gange så mange som i 1981. 

Figur 1  —  Siden lavpunktet i midten af 1990’erne er markant �ere folk 
fra ikke-vestlige lande kommet i job. 

KILDE  —  Hans Lassen og Danmarks Statistik.
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Konsolideringsperioden fra 2009 til 
2016, hvor fremgangen fra succesårene 
blev bremset uden dog at blive rullet helt 
tilbage. Det skyldtes bl.a., at krisen var 
ekstra hård for indvandrere med flygt-
ningebaggrund, samt den øgede kon-
kurrence om jobbene fra østeuropæiske 
arbejdere. I denne periode voksede an-
tallet af ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere yderligere – fra ca. 245.000 
til ca. 331.000 personer – eller ca. 12.300 
pr. år i gennemsnit.

“Afhandlingen dokumenterer, at den 
fremgang, vi har haft i beskæftigelsen af 
ikke-vestlige indvandrere fra midten af 
1990’erne og frem til finanskrisen, har vist 
sig robust og holdbar på trods af en masse 
dårlige odds. Alligevel har vi en meget ne-
gativ diskurs i den offentlige debat. Den 
havde givet rigtig god mening i fiaskope-
rioden frem til midten af 1990’erne, hvor 
det gik meget ned ad bakken. Men diskur-
sen har ikke tilpasset sig succesfasen fra 
midten af 1990’erne og frem, på trods af at 
der ellers er god grund til at være optimi-
stisk,” siger Hans Lassen.

Opgør med myter

I sin afhandling har han udvalgt fem 
fremherskende perspektiver på ind-

vandrerbeskæftigelsen for at se, om de 
udgør en barriere for at få indvandrere 
og efterkommere i job. Det drejer sig 
om kultur, økonomiske incitamenter, 
humankapital, diskrimination og net-
værk. 

Nogle af de kulturelle og religiøse 
barrierer, som Hans Lassen er dykket 
ned i, handler om den såkaldte husmo-
dermentalitet, hvor indvandrerkvinder 
bliver anklaget for hellere at ville gå der-
hjemme og passe børn, mand og hjem 
end at tage et arbejde. Han har gennem-
gået en lang række empiriske studier. 

Hans konklusion er, at denne for-
tælling ikke generelt holder vand. Den 
bygger i vid udstrækning på en overfor-
tolkning af nogle ganske få og ældre un-
dersøgelser. Nogle studier viser endda, 
at kvinder fra lande som Tyrkiet, Iran og 
Pakistan i højere grad end danske kvin-
der går ind for, at en kvinde bør arbejde. 

“Påstanden fylder ellers rigtig meget 
i medierne. Masser af politikere, inte-
resseorganisationer og forskere peger 
netop på denne husmodermentalitet 
som en vigtig forklaring på, at ikke-
vestlige indvandrerkvinder har en lav 
beskæftigelsesfrekvens. Jeg har samlet 
stort set alle surveys på området, og det 
er altså svært at argumentere for, at det 

er en stor barriere,” siger Hans Lassen.
Han fremhæver en række andre ge-

nerelle indikatorer, som trækker i sam-
me retning. F.eks. faldt de ikke-vestlige 
kvinders fertilitet fra lidt over 3 til lidt 
under 2 og endte således med at være 
fuldstændig identisk med de danske 
kvinders fertilitet i den periode fra 1996 
til 2009, hvor beskæftigelsen gik frem, 
og de i større grad kom ud på arbejds-
markedet.

Indvandrernes børn kommer gan-
ske vist lidt senere i daginstitution end 
danske børn, men fra treårsalderen er 
der stort set ikke nogen forskel. Og de 
kvindelige indvandrere bruger rent fak-
tisk deres uddannelsesfremgang til at 
komme i job bagefter.

“Alle de ting peger kun én vej: Der 
er en jobmotivation og jobvilje i denne 
gruppe,” siger Hans Lassen. 

Selv om ‘husmodermentaliteten’ 
ikke generelt er en barriere i Hans Las-
sens optik, medgiver han dog, at den 
kan være en del af forklaringen på den 
særlig lave beskæftigelsesfrekvens for 
nogle grupper af kvindelige indvandre-
re fra lande som Libanon, Somalia, Irak, 
Tyrkiet og Pakistan.

“Det er selvfølgelig en udfordring, 
når kvinder kommer fra denne type af 
lande, hvor de er vant til at gå hjemme, 
og så pludselig kommer til et social-
demokratisk arbejdsmarked, hvor det 
forventes, at de kommer i regulære 
lønmodtagerjob med pensionsordnin-
ger og hele pakken. Men det afgørende 
spørgsmål er, om de med næb og klør 
holder fast i det mønster, de kommer 
fra. Konklusionen er, at det gør de ikke. 
Der er godt gang i gryden,” siger Hans 
Lassen.

Mærkesag med lille effekt

Han forsøger også at banke en tyk pæl 
gennem påstanden om, at lavere ydelser 
som starthjælp og kontanthjælpsloft får 
masser af folk i job. Dermed rejser han 
tvivl om regeringens fortælling, når mi-
nister efter ministrer netop fremhæver 
lavere ydelser som en succesfuld måde 
til at få flere indvandrere i job. 

Ordninger som starthjælpen, 300-ti-
mersreglen og kontanthjælpsloftet blev 
alle indført efter 2002. Hvis de havde 
haft et stort økonomisk incitament til 
at få indvandrere og efterkommere i job, 
ville det også kunne mærkes på beskæf-
tigelsesfrekvensen efter 2002. 

Men Hans Lassen når frem til et an-
det billede. Beskæftigelsesfrekvensen 
gik mere i vejret i perioden fra 1996 til 
2002 end i perioden fra 2002 og frem 
til krisens start i 2009. Denne tendens 

Nedgang Fremgang Konsolidering

Figur 2  —  Siden midten af 1990’erne er det ikke-vestlige beskæftigelses-
gab blevet næsten halveret.

KILDE  —  Hans Lassen og Danmarks Statistik.
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gjaldt for både indvandrere og efter-
kommere, mænd og kvinder samt yngre 
og ældre. 

Hans Lassen anslår, at disse såkaldte 
fattigdomsydelser formentlig kun har 
haft en begrænset effekt på 2.000-3.000 
helårspersoner. Det skal sammenholdes 
med den samlede fremgang i beskæfti-
gelsen blandt ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere på knap 100.000 i 
samme periode. 

Samtidig har de lave ydelser forment-
lig også haft store afledte økonomiske 
konsekvenser for de folk, som ikke kom 
i arbejde. De har haft færre penge til sig 
selv og deres børn hver måned og kom 
måske endnu længere væk fra arbejds-
markedet. 

“Man kan undre sig over, at man ikke 
har lavet undersøgelser blandt de folk, 
som ikke kom i arbejde. Men selv hvis 
vi antager den mest optimistiske ana-
lyse og sætter denne kontraproduktive 
effekt lig med 0, så har starthjælpen, 
kontanthjælpsloftet og 300-timersreg-
len tilsammen kun haft en beskeden ef-
fekt,” siger Hans Lassen. 

Sår tvivl om ministeriets analyse

Han rejser også tvivl om den nye økono-
miske analyse, som Finansministeriet 
netop har lavet om regningen for ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere. 
Her konkluderer ministeriet i sin ana-
lyse, at indvandrere og deres efterkom-
mere vil koste statskassen 33 mia. kr. 
hvert eneste år frem til år 2100. Se figur 
3. Som finansminister Kristian Jensen 
(V) sagde, da han offentliggjorde den 
kæmpemæssige regning: 

“Den indvandring, vi har oplevet fra 
ikke-vestlige lande, koster vores sam-
fund penge, og sådan vil det blive ved at 
være i mange år frem. Det er vigtigt at se 
realiteterne i øjnene.”

Analysen bygger dog på, at det nuvæ-
rende mønster fortsætter, og at det ikke 
for alvor går hverken frem eller tilbage 
for integrationen. Hans Lassen køber 
ikke denne præmis. 

“Det virker ret primitivt. Finansmi-
nisteriet hænger i sin måde at analysere 
på fast i fiaskofasen fra 1981 til 1996,” 
siger han og peger på en stribe faktorer, 
som hver især kan være med til at styrke 
integrationen.

Han fremhæver, at der er sket en 
markant stigning i uddannelsesniveau-
et for den ikke-vestlige gruppe, og det 
går endnu stærkere i dag end tidligere. 
Al forskning viser, at øget uddannelse er 
vejen frem til job og bedre integration. 

Konkurrencen fra de østeuropæiske 
arbejdere kan også være på retur. Polen 

er et af de lande, som arbejder på at få 
deres arbejdere hjem igen. De tæller i 
statistikkerne som vestlig arbejdskraft 
og kan derfor gøre det lettere for folk fra 
lande som Syrien, Iran og Somalia at få 
job i Danmark.

Antallet af danskere i den erhvervs-
aktive alder falder også kraftigt de kom-
mende år. Færre skal forsørge flere. Det 
øger også chancerne for, at ikke-vestlige 
folk kommer i job, og samtidig ser det 
økonomiske opsving også ud til at have 
bidt sig fast.

Endelig er antallet af asylansøgere 
faldet kraftigt de seneste par år. Kom-
munerne modtog i 2015 knap 10.600 
flygtninge. Sidste år var det faldet til 
knap 2.100. Og den seneste opgørelse 
fra Udlændingestyrelsen viser, at kom-
munerne kun skal forvente at modtage 
1.000 flygtninge i år og 1.000 til næste 
år.

“Det lave antal asylansøgere, vi 
modtager, gør det også nemmere at 
øge beskæftigelsesfrekvensen for ikke-
vestlige indvandrere. Så der er nogle 
ret kraftige tendenser, som understøt-
ter denne her udvikling. Derfor tror jeg 
også, at det er realistisk, at ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere kan kom-
me i nærheden af samme beskæftigel-

sesniveau som de vestlige om allerede 
10 til 15 år. Det kræver, at konjunktu-
rerne giver medløb, og at der bliver inve-
steret offensivt i deres humankapital,” 
siger Hans Lassen.

Bred palet af løsninger

Han tøver ikke et sekund, når han skal 
pege på løsninger til at få flere indvan-
drere og efterkommere i job. Den helt 
store motor for at styrke integrationen 
hedder uddannelse, uddannelse og atter 
uddannelse. 

“Når vi graver os ned i al den viden 
og forskning, vi har, og skal udpege den 
mest sikre og største beskæftigelses-
mæssige effekt, peger pilen entydigt på, 
at vi skal investere strategisk i human-
kapital. Det handler om uddannelse. 
Men det handler også om danske sprog-
kundskaber, netværk og kendskab til 
arbejdsmarkedet,” siger han.

Som et konkret eksempel fremhæver 
han manglen på arbejdskraft på ældre-
området. Her ser han et stort potentiale 
for, at ikke-vestlige kvinder kan komme 
ind. Allerede i dag er situationen akut, da 
73 pct. af kommunerne mangler arbejds-
kraft inden for ældreområdet. Og proble-
met vil blive endnu større, hvis der ikke 
bliver grebet ind nu, konkluderede KL og 
FOA i en rapport fra januar i år.

“Her ligger der virkelig et stort poten-
tiale. Vi har først lige set starten på et 
meget stort arbejdskraftsbehov. Det vok-
ser, i takt med at flere og flere lever læn-
gere, og det matcher i forvejen nogle af 
de kompetencer, som ikke-vestlige kvin-
der har i forvejen som pleje og omsorg. 
Derfor er det oplagt at lave et strategisk 
sats på dette område,” siger han. 

Han opfordrer også flere kommuner 
til at bruge de såkaldte branchepakker 
til at få endnu flere indvandrere i job. 
Flere og flere kommuner er begyndt at 
bruge disse branchepakker. De tager ud-
gangspunkt i de lokale og regionale virk-
somheders behov for arbejdskraft inden 
for den nærmeste fremtid og opbygger 
så indvandrernes kompetencer skridt 
for skridt, så de til sidst er i stand til at 
skabe værdi på virksomhederne. 

Hans Lassen efterlyser, at der bliver 
lavet en national handlingsplan for ud-
dannelse, der bygger videre på de frem-
skridt, der allerede er sket. Den skal om-
fatte hele paletten – lige fra folkeskolen 
over ungdomsuddannelser til de videre-
gående uddannelser:

“Vi burde lave et nationalt udviklings-
program, hvor vi samlede alle tropperne 
– også høj- og efterskolerne og hele det 
store voksen- og efteruddannelsesom-
råde. Det ville virkelig kunne rykke”   •

Ikke-vestlig 
oprindelse
- heraf ikke-vestli-
ge indvandrere
- heraf ikke-vestli-
ge efterkommere

Vestlig oprindelse
- heraf vestlige 
indvandrere
- heraf vestlige 
efterkommere

Dansk oprindelse

Figur 3  —  Ikke-vestlige 
indvandrere og efterkom-
mere vil årligt koste sam-
fundet 33 mia. kr. de næste 
mange år, hvis det nuværen-
de integrationsmønster fort-
sætter.

KILDE  —  Finansministeriet.
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E
fter en lidt træg start er rege-
ringens kronjuvel – den nye 
integrationsuddannelse, IGU 
– for alvor begyndt at skinne. 
Ordningen, der skal få flere 

flygtninge i arbejde, blev indført i som-
meren 2016, og siden er der blevet lavet 
1.440 IGU-aftaler rundt om i landet. Se 
tekstboks.

Det er dog langtfra kommunerne, der 
trækker læsset, men derimod de private 
virksomheder. Hele 7 ud af 10 virksom-
heder, som har lavet en aftale med en 
flygtning eller en familiesammenført, 
er private virksomheder. Kun 3 ud af 10 
virksomheder er offentlige. Se figur 1.

Det fremgår af et svar fra udlæn-
dinge- og integrationsminister Inger 
Støjberg (V) til den radikale udlændin-
geordfører, Sofie Carsten Nielsen. Svaret 

viser også, at kun godt hver fjerde – 27 
pct. – af de registrerede IGU-ansatte er 
kvinder. 

Direktør i Foreningen Nydansker 
Torben Møller-Hansen er glad for, at så 
mange private virksomheder er kom-
met på banen og har ansat en flygtning 
under den nye ordning. Men han undrer 
sig samtidig over, at landets borgmestre 
er så tilbageholdende.

“Vi har i de senere år set, at kommu-
nerne har ansat mange ikke-vestlige 
indvandrere og nu næsten er lige så 
højt oppe som de private virksomheder. 
Kommunerne har ledelseskraften til at 
have denne gruppe, som normalt plejer 
at være nogle af de tungeste og sværeste 
at arbejde med. Derfor virker det også 
underligt, at de holder sig tilbage, når det 
drejer sig om den nye integrationsud-
dannelse,” siger Torben Møller-Hansen. 

En god businesscase

Tanken er, at den såkaldte IGU skal virke 
som en slags trædesten til arbejdsmar-
kedet for nye flygtninge og familiesam-
menførte, og den kan samtidig være en 
særdeles god forretning for kommuner-
ne. Beregninger foretaget af Foreningen 
Nydansker viser, at en kommune kan 

opnå en nettobesparelse på 90.000 kr. pr. 
flygtning, der ansættes i en IGU-stilling 
på f.eks. det kommunale plejehjem eller 
andre pleje- og omsorgsarbejdspladser. 
Det kan også være som f.eks. gartner el-
ler vejarbejder i kommunen. 

“Hvis en kommune har ti flygtninge-
kvinder, kan de ikke blot spare næsten 
en million kroner i alt ved at flytte dem 
over på en IGU. De eksisterende SOSU-
assistenter kan også få ekstra hjælp til 
at pleje de ældre,” siger Torben Møller-
Hansen. 

Hans regnestykke viser, at kommu-
nen vil spare 284.000 kr. over 2 år pr. 
flygtning, der overgår til den nye IGU-
uddannelse og gennemfører den. Kom-
munen sparer bl.a. penge til integrati-
onsydelse. Til gengæld skal den betale en 
lønudgift på 194.00 kr. i denne periode. 

Med andre ord får borgmesteren en 
ekstra udgift på en konto for lønmidler, 
men den sparer endnu mere på en an-
den konto, nemlig den for overførsels-
indkomster. Og på bundlinjen vil kom-
munen have sparet 90.000 kr. over 2 år, 
under forudsætning af at personen altså 
gennemfører sin IGU-uddannelse.

Samtidig vil flygtningen formentlig få 
et bedre liv og være med til at bryde den 
negative fortælling om f.eks. indvan-
drerkvinder, der ikke vil arbejde; borger-
ne vil få en bedre service, og det øvrige 
personale på plejehjemmet eller andre 
steder i kommunen får ekstra hænder til 
at klare en presset arbejdsdag. 

Selv om det lyder som en god busines-
scase, tøver mange borgmestre dog med 
for alvor at komme på banen. Foreningen 
Nydansker tilbyder sin hjælp til kommu-
ner, der vil lave projekter med IGU-forløb 
til flygtninge. Foreløbig har kun syv af 
landets kommuner sagt ja til forenin-
gens tilbud   •

Kommunerne kan spare 90.000 kr. for hver flygtning,  
de ansætter i en ny integrations-uddannelse. Alligevel  
tøver mange borgmestre med at springe på vognen.  
Private virksomheder tegner sig for 7 ud af 10 forløb,  
og det undrer direktør i Foreningen Nydansker.

En god fidus  
til alle borgmestre

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

Regeringens kronjuvel

Den nye integrationsuddannelse – IGU – blev født for to år siden ved en 
trepartsaftale mellem V-regeringen og arbejdsmarkedets parter. Den skal 
fungere som en trædesten til arbejdsmarkedet for nytilkomne flygtninge 
og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 39 år. 

Et IGU-forløb varer efter planen to år og består af praktikansættelse på 
en virksomhed og 20 ugers undervisning. Ordningen trådte i kraft 1. juli 
2016. Ingen har derfor gennemført et fuldt toårigt forløb endnu. Frem til 
april i år har Styrelsen for International Rekruttering og Integration fået 
indberetninger om 1.440 IGU-aftaler. 7 ud af 10 er private virksomheder.

Kilde      Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Figur 1  —  7 ud af 10 virk-
somheder, som har indgået 
en eller �ere IGU-aftaler, er 
private.

KILDE  —  Styrelsen for 
International Rekru�ering 
og Integration.

Private virksom-
heder går forrest 

IGU-virksomheder fordelt på 
sektor, juli 2016-marts 2018, 
antal og pct.
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K O M M U N E R

L
ad os tage en kommune som Fre-
deriksberg. Indtil for få år siden 
var det en såkaldt nulkommune, 
der ikke modtog flygtninge. Men 
det har ændret sig dramatisk. Si-

den 2014 har Frederiksberg modtaget over 
500 flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge. 

Det har betydet, at kommunen stort set 
fra bunden har skullet starte en integrati-
onsafdeling, der kunne skaffe job og bolig 
til de mange nye folk. Og nu er Frederiks-

berg på rekordtid blevet en slags rollemo-
del for andre kommuner, når det handler 
om at få flygtninge i arbejde. Næsten seks 
ud af ti af kommunens flygtninge ankom-
met i 2015 er i job. Det er et pænt stykke 
over statsminister Lars Løkke Rasmussens 
(V) ambitiøse mål om 50 pct. 

Frederiksberg ligger også helt i top 
over de kommuner, der har lavet flest af-
taler om den nye integrationsuddannelse 
for flygtninge, IGU. Kun Jammerbugt og 
Aarhus har oprettet lidt flere pladser end 
Frederiksberg. Frederiksberg har en klar 
politisk målsætning for arbejdet, fortæller 
lederen af Center for Integration i kommu-
nen, Dina Haffar Wolf.

“Vi har en ambition om at være den 
bedste i klyngen af sammenlignelige kom-
muner til at få flygtninge i arbejde senest 
tre år efter ankomsten. Det lever vi op til,” 
siger Dina Haffar Wolf. 

Frederiksberg har givet andre kom-

muner i klyngen som Roskilde, Dragør og 
Furesø, der har lignende rammevilkår, 
baghjul ifølge de seneste tal fra Jobindsats. 
Se figur 1. 

Den gode opskrift

Opskriften på Frederiksbergs succes be-
står af flere ingredienser. Inden regeringen 
ændrede sin strategi, så flygtninge ikke 
først skulle gennem et hav af sprogkurser 
og lære dansk, før de kunne komme ud på 
arbejdsmarkedet, var Frederiksberg løbet i 
forvejen. Her havde man allerede besluttet 
at se på flygtningene som jobparate sna-
rere end aktivitetsparate. 

Kommunen har også investeret i at give 
nye flygtninge en god velkomst og samti-
dig få dem hurtigst muligt ud på arbejds-
markedet. I Center for Integration er der 30 
medarbejdere, heriblandt jobkonsulenter, 
tolke, tosprogede mentorer, IGU-vejledere 
og velkomstværter.

“Vi har indset, at det er et område, som 
det kan betale sig at investere i fra starten. 
Det er en god businesscase såvel økono-
misk som menneskeligt. Vi har helt be-
vidst valgt at have tolke in-house. Vores 
tosprogede mentorer er med til at aflaste 
virksomhederne, når folk f.eks. kommer 
ud i deres første praktik, og vi får også 
rigtig meget for pengene fra de to IGU-vej-
ledere, vi har ansat. De kan servicere virk-
somhederne og hurtigt træde til for at rede 
en misere ud og dermed sikre, at tingene 
fungerer,” siger Dina Haffar Wolf.

Når en ny flygtning ankommer til Fre-
deriksberg, går den første uge med at finde 
en bolig og ordne praktiske ting som op-
rettelse i cpr-registeret og NemID. Men al-
lerede i anden uge begynder fokus at blive 
rettet ind mod job og introduktion til det 
danske arbejdsmarked. Og alle jobparate 
borgere skal i det første praktikforløb alle-
rede fire uger efter ankomsten og skal må-
ske for første gang nogensinde aflevere de-
res barn til fremmede for at få det passet. 

En af de væsentligste årsager til Fre-
deriksbergs succes er de såkaldte bran-

På få år er Frederiksberg gået fra 0 flygtninge til over 500. Alligevel ligger kommunen helt i top, 
når det handler om at få flygtningene i job. Branchepakker, stram styring og en klar investerings-
strategi er nogle af ingredienserne i vinderopskriften, som andre kommuner kan lære af.  

Frederiksberg Kommune:

Tidlig investering  
i flygtninge betaler sig

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

Figur 1  —  Frederiksberg topper klyngen af kommuner med samme ram-
mevilkår, når det handler om at få �ygtninge i job.

KILDE  —  Jobindsats.dk og Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg får �ygtninge i job

Andel beskæftigede �ygtninge og familiesammenførte til �ygtninge 
ankommet i 2015 i otte klyngekommuner, pct.
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chepakker, der har vendt op og ned på 
hele måden at få flygtninge i arbejde 
på. Når jobkonsulenten i Frederiksberg 
Kommune i dag har sit første møde med 
en ny flygtning, bliver der nu talt lige ud 
af posen. Tidligere kunne sådan en sam-
tale udelukkende tage udgangspunkt i 
folks drømme og ønsker om måske at 
blive ingeniør, faglært tømrer eller tage 
en universitetsuddannelse som læge. 
Men ofte endte den slags bare i en en-
deløs række af uforløste praktikforløb, 
bristede illusioner og en stor regning til 
skatteyderne. Nu er bøtten vendt. Nu er 
der fokus på virksomhedernes behov for 
arbejdskraft. 

Hvis en flygtning fra f.eks. Syrien kom-

mer med en uddannelse som typograf i sin 
livsbagage, må han eller hun indstille sig 
på at skifte branche, da den slags job ikke 
er de mest udbredte på Frederiksberg. Det 
kan være svært at forstå for den enkelte 
flygtning. Men sådan er det ifølge Dina 
Haffar Wolf nu engang med de nye vilkår 
i industrien. Omvendt er alle flygtninge 
også velkomne til selv at gå ud og skaffe sig 
drømmejobbet.

Fem brancher er i fokus

Frederiksberg har for øjeblikket fokus 
på fem brancher, hvor der er gode lokale 
jobmuligheder: køkken og kantine, lager 
og transport, rengøring, bygge og anlæg 
samt detailhandlen. Det er disse fem 

brancher, stort set alle flygtninge i øje-
blikket bliver sluset ind i. Nye brancher 
kan selvfølgelig komme på banen, og 
nogle af de fem kan ryge ud. 

“Vi sender folk ud i målrettede praktik-
forløb i disse brancher, som vi har udvalgt, 
da vi kan se, at der er nogle ufaglærte job 
lige nu. Her bliver flygtningene introduce-
ret til en branche i en uge og kommer ud 
på virksomhedsbesøg. De får selv lov til at 
vælge hvilke af de fem brancher, de helst 
vil ud i, og samtidig lægger vi vægt på, at 
deres første job ikke nødvendigvis er deres 
sidste job,” siger Dina Haffar Wolf.

Kommunen kalder strategien for ‘Job i 
fokus’, og den har vist sig at være så suc-
cesfuld, at den nu har bredt sig til andre 
målgrupper end blot flygtninge. 

“Vi startede med flygtningeområdet, 
og nu har disse branchepakkeforløb spredt 
sig til alle andre målgrupper som f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere og unge ledige. 
Vi kunne se, at der var meget musik i den-
ne måde at gøre tingene på,” siger center-
lederen.

Hun giver samtidig det lokale erhvervs-
liv en stor del af æren for de gode resulta-
ter.

“En afgørende faktor for, at integratio-
nen lykkes, er erhvervslivet. Det er dem, 
som tager et ansvar og tager det daglige 
integrationsarbejde. En virksomhed som 
McDonald ś løfter vildt. Her vil man gerne 
have folk med en anden etnisk baggrund 
end dansk, fordi de er loyale og glade for 
at være her. Det samme med virksomhe-
der som 7-Eleven. Vi oplever masser af 

Hver tredje i rengørings- 
branchen er indvandrer

Uden nydanskere ville Danmark gå i stå. Busserne ville ikke køre, 
slagterierne risikerede at lukke, restauranter måtte afvise gæster, 
hoteller ville mangle personale, og skidt og skrald ville hobe sig op 
på skoler, plejehjem og hospitaler. 

En tredjedel af de ansatte i rengøringsbranchen er indvandrere. Det 
viser en opgørelse foretaget af Danmarks Statistik. Se figur 1. 

Figur 1  —  Med 23.352 indvandrere – svarende til en andel på 
34 pct. – havde branchen ‘Ejendomsservice, rengøring og anlægs-
gartnere’ i 2016 den største andel af beskæftigede indvandrere 
blandt alle brancher med over 10.000 ansatte.

KILDE  —  Danmarks Statistik.

Rengøringsbranchen topper

Andelen af indvandrere i udvalgte brancher, pct.
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Vi har en  
ambition om at 

være den bedste i 
klyngen af sam-

menlignelige kom-
muner til at få 

flygtninge i arbejde 
senest tre år efter 

ankomsten.  
Det lever vi op til.

Dina Haffar Wolf
Leder af Center for Integration  

i Frederiksberg Kommune
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virksomheder, som gerne vil gøre en for-
skel. Og vi kunne ikke gøre det uden deres 
hjælp,” siger Dina Haffar Wolf. 

Bonus på 90 mio. kr.

Frederiksberg er langtfra et enestående 
eksempel. Andre kommuner er også gode 
til hurtigt at få flygtninge i arbejde. På blot 
få år er antallet af flygtninge og familie-
sammenførte på arbejdsmarkedet, vokset 
markant. Den seneste opgørelse fra Inte-
grationsbarometeret viser, at 17 kommu-
ner opfylder målet om, at mindst 50 pct. 
af flygtningene skal være i job senest tre år 
efter ankomsten til Danmark. Se figur 2.

Andre kommuner trækker dog gen-
nemsnittet ned. Det betyder, at 38 pct. af 
de 21-64-årige flygtninge og familiesam-
menførte på landsplan nu er i job efter 
tre års ophold i Danmark. Det er næsten 
en fordobling i forhold til for tre år siden. 
Dengang var det kun 20 pct. Se figur 3.

Antallet af såkaldte jobparate flygt-
ninge er også eksploderet. I dag bliver hele 
74 pct. af folk omfattet af integrationspro-
grammet visiteret som jobparate. Da rege-
ringen trådte til, var det kun 3 pct. 

Kommunernes indsats smitter også af 
på pengekassen, fordi de får en bonus af 
staten for at få flere i job. Den økonomiske 
gevinst er et led i regeringens aftale om in-
tegration med KL.  Aftalen har nu ført til, 
at Udlændinge- og Integrationsministeriet 
netop har udbetalt en bonus på godt 90 
mio. kr. til kommunerne. Landets tre store 
kommuner – Aarhus, Odense og Køben-
havn – topper listen. Se figur 4   •

Top 
Aarhus
Odense
København
Vejle
Aalborg

Bund
Brøndby
Langeland
Læsø
Rødovre
Fanø
Samsø

Figur 4  —  Aarhus Kom-
mune har fået udbetalt den 
største bonus.

KILDE  —  Udlændinge- og 
Integrationsministeriet.

Store kommuner 
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Top og bund over udbetalt 
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Figur 3  —  Andelen af �ygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse 
er næsten fordoblet fra 20 pct. i 2015 til 38 pct. i 2017.

KILDE  —  Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. 
data fra Danmarks Statistik.

Flere �ygtninge kommer i arbejde

Andel af 21-64-årige �ygtninge og familiesammenførte til �ygtninge i løn-
modtagerbeskæftigelse efter 3 år i Danmark, 3. kvt. 2015-4. kvt. 2017, pct.
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Figur 2  —  En række kommuner lever allerede i dag op til regeringens mål 
om, at mindst halvdelen af �ygtninge skal være i job efter senest tre års 
ophold Danmark. 

KILDE  —  Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. 
data fra Danmarks Statistik.

17 kommuner viser vejen

Kommuner, hvor mindst halvdelen af de 21-64-årige �ygtninge og familie-
sammenførte til �ygtninge er i beskæftigelse efter 3 år i Danmark, pct.
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V
i danskere kan godt lide at 
fremstille os selv som tole-
rante mennesker. Vi hylder 
vores danske frisind og lig-
hed.

Det præger også udlændingedebatten 
i medierne, hvor fortællingen om ‘os og 
dem’ er udbredt. I medierne er indvan-
drere og efterkommere nærmest dagligt 
under anklage for ikke at besidde nok 
danske værdier. Senest har regeringens 
kamp mod parallelsamfund og integra-
tionsminister Inger Støjbergs (V) op-
fordring til muslimer om at holde ferie 
under ramadanen plantet et indtryk af et 
dybt splittet Danmark. 

Men en hidtil overset undersøgelse, 
‘Medborgerskabsundersøgelsen 2017’, 
fra Inger Støjbergs eget ministerium 
bryder fundamentalt med dette møn-
ster. Den tegner på en række områder et 
diametralt modsat billede end det, som 
integrationsministeren selv tegner. Un-
dersøgelsen viser bl.a., at gruppen af ind-
vandrere og efterkommere fra ikke-vest-
lige lande på flere områder er langt mere 
tolerante end danskerne i deres måde at 
leve og tænke på. 

De er f.eks. langt mere åbne overfor at 
lade deres børn og unge være kærester 
med danske børn og unge, end danske 
forældre vil tillade deres børn. Over syv 
ud af ti indvandrere vil ifølge undersø-
gelsen altid tillade deres børn at omgås 
danske venner, mens kun knap fire ud af 
ti danske forældre altid vil tillade deres 
børn at omgås venner med indvandrer-
baggrund. Se figur 1.

Det samme mønster gælder, når det 
handler om ægteskab. Her vil fem ud af 
ti indvandrere og efterkommere til en-

hver tid ‘tillade’ – som det formuleres 
i spørgsmålet – deres børn at blive gift 
med en dansker. Men kun knap tre ud af 
ti danskere vil altid tillade deres børn at 
blive gift med en person med en anden 
etnisk baggrund end dansk. 

En af landets førende velfærdsfor-
skere, professor Jørgen Goul Andersen 
fra Aalborg Universitet, er bekymret over 
målingen. Han har via sin forskning 
fulgt integrationen af udlændinge tæt 
gennem flere årtier og var selv med til at 
udforme den første medborgerskabsun-
dersøgelse for den daværende regering 
tilbage i 2011. 

“Det er slemt nok, at nogle indvan-
drere synes, at det ikke er en god idé, 
at deres børn er sammen med danske 
børn. Men det er lidt skræmmende, at 
væsentlig flere danskere synes, at det er 
en dårlig idé, at deres børn er sammen 
med indvandrerbørn eller bliver gift 
med dem. Vi har været meget optaget 
af, at tolerance er en del af den danske 
kultur. Nu ser den ud til at være gået no-
get af fløjten. Det er lidt uhyggeligt. Po-
litikerne skal passe på, at de ikke taler 
danske værdier ned blandt danskerne ud 
fra et kortsigtet taktisk hensyn til parti-
konkurrencen. Det har i hvert fald nogle 
sideomkostninger, som de skal være sig 

mere bevidst om,” siger Jørgen Goul An-
dersen.

Spørgeskemaundersøgelsen, der laves 
en gang om året, bygger på svar fra i alt 
2.677 nydanskere og personer med dansk 
oprindelse over 18 år. Gruppen af nydan-
skere omfatter indvandrere og efterkom-
mere med ikke-vestlige baggrund.

Danskerne spænder ben

Endnu mere overraskende er det må-
ske, at opbakningen til ligestilling mel-
lem kønnene på nogle områder er større 
blandt indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande end blandt danskere. 
Flere indvandrere end danskere anser 
det for vigtigt, at deres børn bliver opdra-
get til at støtte ligestilling mellem mænd 
og kvinder. Opbakningen til lige rettig-
heder mellem mænd og kvinder bliver 
anset for ‘meget vigtig’ af godt syv ud af 
ti indvandrere, men kun af godt seks ud 
af ti danskere.

Den høje prioritering af ligestilling 
kan hænge sammen med, at ligestilling 
ikke i samme grad har været taget for gi-
vet blandt indvandrere og efterkommere 
som i en typisk dansk familie. 

Flere indvandrere end danskere op-
drager også deres børn til at have respekt 
og tolerance over for andre. Og markant 
flere prioriterer, at deres børn får en uni-
versitetsuddannelse, end det er tilfældet 
hos danske forældre. Hvor det kun er vig-
tigt for to ud af ti danskere, er det vigtigt 
for hele otte ud af ti indvandrere. Flere 
indvandrere og efterkommere lægger 
også i større grad end danskere vægt på, 
at deres ægtefælle har et job.

Det kan skyldes, at det blandt indvan-
drere i højere grad end blandt danskere 
er forbundet med social prestige at have 
et arbejde, selv tjene sine penge og værre 
selvforsørgende, ligesom det at ens børn 
klarer sig godt og gerne uddanner sig til 
læge eller ingeniør er forbundet med pre-
stige.

Også når det handler om lige rettighe-
der for alle uanset religion, er der størst 
opbakning blandt indvandrere og efter-
kommere. Hele 92 pct. af efterkommerne 

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

Udlændinge- integrationsministeriets egen undersøgelse viser, at indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande på flere områder er mere tolerante end danskerne. Alligevel fremhæver 
integrationsminister Inger Støjberg primært de negative historier.

Danskerne er mest imod 
blandede ægteskaber 

Uanset  
hvor man vender 
blikket hen, peger 

næsten alle kurver 
opad. Men det 

politiske system er 
gået i selvsving.

Jørgen Goul Andersen
Professor, Aalborg Universitet

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/medborgerskab-ligebehandling-og-selvbestemmelse
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Figur 1  —  Fem ud af ti indvandrere med ikke-vestlig baggrund vil til enhver tid tillade deres børn at blive gift med en dansker. 
Men kun knap tre ud af ti danskere vil altid tillade deres børn at blive gift med en person med 

en anden etnisk baggrund end dem selv. 

NOTE1  —  Medborgerskabsundersøgelsens deltagere er både nydanskere og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år 
og derover. Gruppen af nydanskere omfa�er indvandrere og e�erkommere med ikke-vestlig oprindelse. 

Indvandrerne i undersøgelsen har ha� mindst tre års ophold i Danmark.

KILDE  —  Udlændinge- og Integrationsministeriet: ‘Medborgerskabsundersøgelsen 2017’, juli 2017.

Hvem er egentlig mest tolerant?
Holdninger til social kontrol, tolerance, kønsroller mv. hos danskere samt indvandrere 

og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 2017, pct.1

Danskere Indvandrere Efterkommere

Helt enig Delvis enig Hverken  eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare

Helt enig Delvis enig Hverken  eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare

63  84  92 21  9  4 5  1  13  1  1 3  1  1 3  2  1 2  1  1

Hvor enig eller uenig er du i at ... folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset hvilken religion de tilhører?

Helt enig Delvis enig Hverken  eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare
80  78  83 10  9  7 2  2  02  2  3 2  3  2 2  6  3 2  2  1

Hvor enig eller uenig er du i at ... folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset seksuel orientering?

Helt enig Delvis enig Hverken  eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Ønsker ikke at svare
71  81  88 19  10  5 2  1  12  2  2 2  1  1 2  4  2 2  1  1

Hvor enig eller uenig er du i at ... folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset politisk holdning?

Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at ... omgås venner med dansk baggrund?

Ja, altid

71  75
Ja, i langt de �este tilfælde

19  21
Nej, som regel ikke

3  1
Nej, aldrig

3  1
Ved ikke

2  1
Ønsker ikke at svare

1  1

Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at ... omgås venner med indvandrerbaggrund?

Ja, altid

39
Ja, i langt de �este tilfælde

46
Nej, som regel ikke

5
Nej, aldrig

5
Ved ikke

3
Ønsker ikke at svare

2

Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at ... 
blive gift med en person med en anden etnisk baggrund end din egen?

Ja, altid

28
Ja, i langt de �este tilfælde

34
Nej, som regel ikke

12
Nej, aldrig

13
Ved ikke

9
Ønsker ikke at svare

3

Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at ... blive gift med en person med dansk baggrund?

Ja, altid Ja, i langt de �este tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare

52  50 20  20 6  9 7  8 11  10 4  3

Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til ... at støtte ligestilling mellem mænd og kvinder?
Slet ikke vigtigtMeget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare

63  73  71 28  20  24 1  1  25  2  2 1  1  0 2  2  1 1  1  1

Hvor vigtigt er det for dig, at dit barn får en universitetsuddannelse?
Slet ikke vigtigtMeget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare

5  64  43 14  20  29 24  3  343  10  20 10  1  3 1  1  2 2  1  1

Uanset om du har en ægtefælle eller ej, hvor vigtigt er det for dig, at din ægtefælle har et arbejde?
Slet ikke vigtigtMeget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare

38  63  58 40  25  30 5  2  211  6  7 2  1  1 2  2  2 2  1  1

Hvor enig eller uenig er du i, at sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer skal følges, selv om de kan
være ulovlige i Danmark: Det er i orden ikke at melde kriminelle handlinger til politiet, men at løse dem internt.

4  6  5 7  7  11 11  8  126  6  13 70  62  49 2  8  8 1  2  2
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mm  specialmm  special
og 84 pct. af indvandrerne mener, at folk 
i Danmark skal have samme rettigheder, 
uanset hvilken religion de tilhører. Det 
synspunkt deles kun fuldt ud af 63 pct. af 
personer med dansk baggrund. 

På samme måde går lidt flere indvan-
drere end danskere også ind for, at folk 
skal have samme rettigheder uanset de-
res politiske holdning, mens støtten til 
lige rettigheder uanset folks seksuelle 
orientering har stort set lige stor opbak-
ning blandt indvandrere og danskere.

På en lang række andre områder er 
der heller ikke den store forskel mellem 
danskere og indvandrere. Alle lægger 
lige meget vægt på at opdrage børn til 
at være selvstændige, og der er også lige 
stor opbakning til at straffe folk hårdere 
end i dag, når de overtræder loven. 

Den massive modstand mod at have 
mere end én ægtefælle, lyve over for 
myndighederne for at opnå sociale ydel-
ser eller at forældre giver børn en lus-
sing, er også stort set identisk på tværs af 
de tre grupper.

Alle er også generelt tilfredse med at 
bo i Danmark. Indvandrere og efterkom-
mere har generelt fået større tillid til 
andre mennesker, føler sig i højere grad 
som danskere og oplever i højere grad at 
blive anerkendt for deres indsats i sam-
fundet. 

På jagt efter håret i suppen

Nu kan man ikke ligefrem hævde, at ud-
lændinge- og integrationsminister Inger 
Støjberg har haft travlt med at sprede 
det gode budskab om den udbredte to-
lerance og det udbredte frisind blandt 
indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande. Nærmest tværtimod. Hun 
har mere brugt tiden på at finde håret i 
suppen. Undersøgelsen ligger godt gemt 
af vejen på ministeriets hjemmeside og 
kan være svær at finde. Ministeriet har 
drypvis offentliggjort dele af undersø-
gelsen gennem de senere måneder, og 
som regel med en negativ overskrift, der 
sætter indvandrere og efterkommere i et 
kritisk lys. 

“Mange nydanskere ser manden som 
familiens overhoved”, hedder det f.eks. 
i overskriften i en af pressemeddelel-
serne.

Det dækker bl.a. over, at næsten fire 
ud af ti indvandrere og efterkommere i 
undersøgelsen ser manden som famili-
ens naturlige overhoved. Til sammenlig-
ning har kun én ud af ti danskere denne 
holdning. 

Men som professor Jørgen Goul An-
dersen fremhæver, skal vi kun få årtier 
tilbage, før samme patriarkalske hold-
ning også var udbredt i Danmark. 

“Man taler om det, som om det er no-
get, der kommer fra en fremmed planet. 
Men det er altså ikke så lang tid siden, at 
samme holdning var udbredt i Danmark. 
Når man lavede helt almindelige Gal-
lupundersøgelser frem til slutningen af 
1970’erne, spurgte man som det mest na-
turlige også om husstandsoverhovedets 
stilling uden at blinke. Og det var altså 
mandens stilling, man mente. Nu har vi 
fået en ny politisk korrekthed, men det 
er altså ikke noget, som ligger dybt i den 
danske kulturarv,” siger Jørgen Goul An-
dersen.

Fjerner sig fra virkeligheden

En anden af Inger Støjbergs kritiske 
pressemeddelelser har rubrikken ‘Ud-
bredt social kontrol blandt nydanskere’. 
Denne ‘udbredte kontrol’ dækker bl.a. 
over, at 16 pct. af efterkommerne i un-
dersøgelsen har været udsat for, at fami-
liemedlemmer har tjekket deres mobil, 
mail eller taske for at kontrollere dem. Til 
sammenligning har 8 pct. af danskerne 
oplevet det samme. Lidt færre end hver 
tiende efterkommer eller indvandrer har 
også oplevet, at familiemedlemmer har 
presset dem til at kontrollere søskende 
og andre familiemedlemmer. 

En tredje pressemeddelelse har over-
skriften ‘Efterkommeres holdninger 
adskiller sig fra indvandrere og dan-
skeres’. Her fremhæver ministeriet, at 
efterkommere i højere grad end indvan-
drere og danskere mener, at alle menne-
sker i Danmark skal have mulighed for 
at udøve deres religion og bære religiøse 
symboler. Den holdning deles af ni ud 
af ti efterkommere og kun af hhv. seks 
ud af ti danskere og otte ud af ti indvan-
drere. 

Ministeriet fremhæver også, at efter-
kommere i mindre grad end indvandrere 
og danskere mener, at man bør melde 
kriminelle handlinger til politiet. 16 pct. 
af efterkommerne finder det i orden ikke 
at melde kriminelle handlinger til poli-
tiet, men at løse dem internt. Blandt dan-
skere er det 11 pct. 

“Der har været en tendens til at hive 
de negative vinkler frem,” siger Jørgen 
Goul Andersen og konkluderer: 

“Uanset hvor man vender blikket hen, 
peger næsten alle kurver opad. Men det 
politiske system er gået i selvsving. Der 
er et stort element af partikonkurrence 
mellem specielt Venstre, Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti om dette 
emne. I den partikonkurrence har man 
efterhånden fjernet sig længere og læn-
gere fra virkeligheden. Ingen vil vide af 
succeshistorien, og derfor får du hele ti-
den den negative historie”   •
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Facebook lover atter bod og bedring:

“Vi skal vise, at vi  
fortjener noget tillid”

D ATA E T I K 

U
ndskyld, undskyld, undskyld.

Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, har 
efterhånden sagt undskyld så mange gange i de 
seneste måneder, at det nærmer sig det komiske. 
Men eller ikke Facebooks nye danske talsmand, 

Martin Ruby, er bleg for at sige undskyld.
“Så længe der er noget at undskylde for, skal vi da undskylde. 

Men jeg håber bestemt, at vi får færre sager at sige undskyld for. 
Vi har lært rigtig meget af det her (skandalen med Cambridge 
Analytica, red.), og virksomheden er virkelig i gang med at ru-
ske op i nogle ting nu, og dermed skulle vi jo gerne få lidt mere 
styr på procedurer og noget bevågenhed i det hele taget, som 
gør, at der bliver færre skæverter,” siger Martin Ruby, der har 
den officielle titel “Head of Public Policy i Norden og Benelux”.

I onsdags var han en af oplægsholderne på Altingets og 
Mandag Morgens konference om dataetik, hvor et bredt poli-
tisk flertal støttede ideen om at oprette en form for dataetisk 
råd, og hvor ikke mindst skandalen om Cambridge Analyticas 
misbrug af data fra Facebook blev diskuteret flittigt.

Martin Ruby har en fortid som bl.a. rådgiver for tidligere ud-
dannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og som poli-
tisk chef for Google i Norden. Og så har han kun været ansat i 
Facebook i tre uger.

“Så jeg er stadig den nye dreng i klassen,” siger Martin Ruby, 
der som de fleste Facebookmedarbejdere kun har set sin top-
chef i medierne.

Facebook er centralt placeret i disse måneders verdensom-
spændende diskussion om de store techvirksomheders brug af 
personlige data i deres forretningsmodel. I fredags trådte den 
nye dataforordning i Europa, GDPR, i kraft. Forordningen skal 
beskytte mod virksomheders brug af folks personlige data til 
kommercielle formål. Nu opridses grænserne for, hvad data må 
bruges til, og hvordan de skal håndteres af virksomheder, myn-
digheder og organisationer. Folks ret til privatliv skal beskyttes 

mod kommerciel udnyttelse, også når det gælder privatlivet på 
nettet.

Facebook har mistet tillid hos både politikere, brugere og in-
vestorer efter Cambridge Analytica-skandalen, som blev afsløret i 
det tidlige forår. Den tillid skal nu genoprettes, siger Martin Ruby.

“Vi skal vise, at vi fortjener noget tillid igen fra vores brugere,” 
siger han og fortsætter:

“Vi har lavet en kæmpe oprydning efter det her med Cam-
bridge Analytica. Selve det, at det kunne ske, stoppede man al-
lerede i 2014 og 2015, men vi er fortsat i gang med oprydningen, 
“ siger Martin Ruby.

Han forklarer, at Facebook gennemgår alle de apps, der kan 
være problematiske, for at undgå en lignende skandale.

“Og så er vi ved at lave en slags dusørordning, hvor vi siger til 
vores brugere, at hvis du ser noget, eller hører om, at nogen mis-
bruger data via vores platform – at nogen laver noget Cambridge 
Analytica-agtigt i en eller anden afskygning – så meld det til os, 
så får du en dusør. Vi skal selv gøre noget, men vi har jo rigtig 
mange brugere, som kan hjælpe os, og det vil vi gerne have,” siger 
Martin Ruby og understreger, at dette dusørværktøj i øjeblikket 
er under udvikling og dermed ikke funktionsklart før senere på 
året.

“Og så har vi jo i mange år forberedt os på at være klar til GDPR. 
Det er det største tværfaglige hold, der nogensinde har været 
samlet i Facebook, som har været sat på opgaven om at leve op til 
GDPR. Og vi gør det til punkt og prikke og mere til,” siger Martin 
Ruby.

Men hvordan vil I genskabe tilliden til Facebook?

I N T E R V I E W

Facebooks nye ansigt i Danmark, Martin Ruby, bøjede nakken og undskyldte, da Mandag Morgen 
i sidste uge afholdt konference om dataetik. Han forklarer, at det sociale netværk nu er i gang med 

at udvikle et nyt “dusørværktøj”, der skal få brugere til at anmelde datamisbrug på Facebook.

Klaus Dalgas
kd@mm.dk     @klausdalgas

Foto      Mandag Morgen

På sidste uges konference om dataetik var Facebook re-
præsenteret i form af Martin Ruby, platformens nye Head 
of Public Policy i Norden og Benelux.

https://www.mm.dk/artikel/stor-politisk-opbakning-til-ny-dataetisk-institution
https://www.mm.dk/artikel/stor-politisk-opbakning-til-ny-dataetisk-institution
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“Jeg tror, vi bliver nødt til at være mere med i debatten. Vi 
bliver nødt til at blande os mere i diskussionen. Det nytter ikke 
noget, at vi er bange for at gå ombord i de diskussioner, som er 
svære lige nu. Lige nu er der mange, der gerne vil diskutere os 
som firma og vores rolle i verden, og det forstår jeg godt. Der 
ligger nogle fantastisk vigtige diskussioner, som jeg tror, vi 
skal blande os noget mere i selv. Jeg tror, det giver god mening 
at komme ud og få snakket noget mere med politikere, embeds-
folk og medier – at komme mere på banen,” siger Martin Ruby.

Valgkampe uden fake news

I de kommende uger har Facebook inviteret samtlige danske 
partier til en snak om, hvordan man kan undgå at blive mis-
brugt i den valgkamp, der kommer i Sverige til efteråret og her-
hjemme inden for det nærmeste år.

“Efter det, der skete i USA, vil vi ikke have, at det sker an-
dre steder. Det vil sige, at vi sætter kæmpe kræfter ind på at 
prøve at se, om vi kan gøre noget. Vi skal have en snak med 
politikerne om, hvad vi gør i forhold til valg. Hvad er indsat-
sen, hvor bekymret og ikke bekymret skal de være – hvordan 
kan de sikre deres egne profiler mod misbrug osv. Det handler 
udelukkende om at sige, at vi har en valghandling på et eller 
andet tidspunkt her i Danmark, og hvordan sørger vi for ikke 
at blive misbrugt af nogen dårlige kræfter i denne forbindelse. 
Vi vil gerne påtage os et ansvar, fordi vi er så store, som vi er,” 
siger Martin Ruby.

Ifølge den nye danske Facebook-chef bruges der i øjeblikket 
store ressourcer i Facebook på at forhindre, at der skabes fake 
news, eller at platformen bruges i politisk øjemed til at påvir-
ke valg, som man – måske – så det i forbindelse med Trumps 
valgkamp for nogle år siden.

“Vi går for eksempel ind og ser på politiske reklamer. Frem-

over skal de markeres som værende politiske reklamer, og der 
vil være forskellige regler omkring dem. Fremover vil dem, der 
indrykker politiske reklamer, kun få lov at indrykke dem, hvis 
de er autoriserede hos os. En russisk hacker eller en moldavisk 
teenager skal ikke kunne indrykke politiske annoncer hos os i 
forhold til en dansk valgkamp,” siger Martin Ruby, der fortæl-
ler, at jagten på falske profiler også er intensiveret.

“Megen misinformation kommer fra falske profiler, men 
motivationen er ofte ikke politisk. Det handler om penge. 
Dem, der skaber de falske nyheder, gør det for at tjene nogle 
penge. De laver nogle vanvittige historier, som genererer en 
masse trafik, som de kan tjene penge på via reklamer. Men vi 
prøver at få fjernet det økonomiske incitament ved at forbyde 
dem at tjene penge på reklamerne derinde. Vores kloge folk si-
ger, at det vigtigste i forhold til fake news er, at man skal kvase 
økonomistrømmen i det,” siger Martin Ruby.

Beskyttelse i hele verden

Facebooks forretningsmodel bygger på at bruge data til at mål-
rette annoncer mod den enkelte bruger. Denne forretnings-
model trives bedst i en meget liberal verden uden regler og 
kontrol, og det strider principielt mod både danske og euro-
pæiske værdier med megen styring og kontrol – i dag udtrykt 
ved GDPR.

Er der en eller anden principiel uenighed, som I har i forhold til 
det, der er tanken i GDPR, altså med at stille de krav og regulere, 
hvad internetselskaber har lov til at indsamle?

“Jeg tør ikke sige, om der har været uenigheder, debatten 
har jo kørt i fem år. På et tidspunkt var hele den danske forsk-
ningsverden i oprør, fordi dansk registerforskning ville blive 
truet, og så meldte vi os fra dansk side til kamp for, at vi skal 
redde registerforskningen. På samme vis har der ganske givet 
været ting, som vi eller Google har kæmpet for undervejs, men 
det har jeg ikke helt styr på, jeg har jo kun været her i tre uger,” 
siger Martin Ruby.

Men bliver der ændret i, hvor kreativt I går til værks, når I sam-
ler informationer ind, og hvordan I tillader jer at bruge dem i an-
dre sammenhænge? Altså bliver det et andet Facebook, vi kommer 
til at se fremover efter GDPR? 

“Det tilkommer ikke mig at sige noget om. Det, jeg kan sige, 
er, at der er ingen tvivl om, at det her er et wake-up call. Vi vil 
gøre, hvad vi kan for at lave interne procedurer og få folk ude-
fra til at hjælpe os. Vi vil gøre alt muligt for at sætte nogle nye 
regler op. Og så kommer GDPR oveni, som vi har arbejdet me-
get med,” siger Martin Ruby.

Når I går ind og laver sådan en implementering af de krav, 
der er i GDPR, er det så kun over for Europa eller overfører I det 
også til resten af verden?

“Vi har selvfølgelig Europaløsningen, som træder i kraft 
nu, og så laver vi en tilsvarende løsning for hele verden. De 
data, vi flytter ud fra Irland, kommer også til at være dækket 
af samme kontroller som europæernes gør. Det, der er forskel-
len, er, at de ikke bliver tvunget til at tage imod dem, men de 
skal sige ja til disse her ting, og hvis du ikke siger ja, så kan du 
ikke bruge Facebook i Europa fremover. For ikke-europæere, 
som ikke har valgt denne her lovgivning til, der vil vi stadig 
tilbyde de samme privacy-muligheder med værn og beskyt-
telse og gennemsigtighed, men vi kommer ikke til at tvinge 
det i dem. Vi giver dem mulighed for det, og hvis de siger nej, 
så kommer vi ikke til at tvinge det ned i halsen på dem, for 
de lever jo steder, hvor de ikke er underlagt disse regler,” siger 
Martin Ruby   •

Martin Ruby
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B O L I G P R I S E R

T
re gange inden for det sene-
ste halve århundrede er det 
danske boligmarked brudt 
sammen med faldende bolig-
priser, stigende antal tvangs-

auktioner, gældsatte familier, ulykkelige 
skæbner og forringet samfundsøkonomi 
til følge.

Første gang var under den 2. oliekrise 
i 1979-1982, hvor huspriserne faldt med 11 
pct. Anden gang var i årene 1986 til 1993, 
hvor boligpriserne i kølvandet på kar-
toffelkuren og skattereformen dykkede 
med 19 pct. Og tredje gang var optil, un-
der og efter finanskrisen fra 2006-2009, 
hvor priserne ifølge Realkredit Danmark 
faldt med hele 21,5 pct.

Hver gang der har været et prisfald, 
er det sket efter en længere periode med 
markante prisstigninger. Prisstigninger, 
der ofte har fået prædikatet boligboble, 
fordi de var drevet af spekulation. 

Frygten for nye prisfald eller frygten 
for, at en ny boligboble kan briste, er der-
for nærliggende lige nu, fordi de danske 
boligpriser er steget pænt, solidt og mar-
kant siden 2009. Se figur 1.

Ikke mindst priserne på de velbelig-
gende ejerlejligheder i København er 
steget voldsomt, og det har senest fået 
Nationalbanken til at skrive, at “prisstig-
ningstakten på ejerlejligheder i hoved-
staden er fortsat bekymrende høj. Pris-
niveauet vurderes at være højere, end 
udviklingen i de disponible indkomster 
og renter tilsiger”. 

Også de vestlige landes økonomiske 
samarbejdsorganisation OECD er be-

kymret. Organisationen advarede sidste 
år mod, at de meget lave renter på real-
kreditlån kunne udløse en ny boligboble 
i Danmark. I den halvårlige status skrev 
organisationen ifølge Ritzau, at “vedva-
rende meget lave renter risikerer at blæse 
en boligboble op”.

Men spørger man danske fagøkono-
mer, er de enige om, at vi fortsat er langt 
fra en boligboble.

“Vi har ingen boligboble i Danmark,” 
konstaterer Curt Liliegreen, der er direk-
tør i Boligøkonomisk Videncenter under 
Realdania. 

Samme melding lyder fra Michael 
Møller, professor i økonomi ved Institut 
for Finansiering ved Copenhagen Busi-
ness School, og fra chefanalytiker og bo-
ligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit. 

“Medierne fokuserer ofte på den po-
tentielle boligboble. Men vi har ingen 
boligboble, og vi får ingen boligboble. 
Boligboblen er en presseboble,” siger 
Curt Liliegreen.

Det seneste år har ordet ’boligboble’ 
været brugt i mere end 1.000 artikler i 
den trykte presse, fremgår det af en søg-
ning i artikeldatabasen Infomedia. Og 
en simpel søgning på Google viser da 
også, at betegnelsen ‘boligboble’ bruges 
ganske flittigt både af pressen og i andre 
sammenhænge.

“Emnet er selvfølgelig spændende 
for pressen, fordi konsekvenserne af en 
boligboble er store for læserne og for 
økonomien i almindelighed. Men sådan 
er det altså ikke i Danmark i dag, vi har 
ingen boligboble, og man skal huske, at 
heller ikke Nationalbanken bruger ordet 
‘boligboble’ i deres analyse af boligmar-
kedet,” påpeger Curt Liliegreen.

Politiske tiltag

Curt Liliegreen peger på, at ejerlejlighe-
der i København kun udgør to pct. af det 
danske boligmarked. I København er der 
ca. 60.000 ejerlejligheder, mens der er 
ca. 2,7 mio. boliger i landet som helhed. 
Knap halvdelen af de danske boliger er 
ejerboliger, så heraf udgør de køben-
havnske ejerlejligheder godt fire pct.

“Ejerlejligheder i København er et 
meget lille hjørne af det danske bolig-
marked. Så det har praktisk taget ingen 
betydning for dansk økonomi, om det 
går op eller ned med priserne på dette 
specielle marked. Det, der betyder noget, 
er, hvordan det går med huspriserne i 
Haslev og Viborg og resten af landet. Og 
her er udviklingen stabil. Vi er langt fra 
en boligboble, hvilket også EU konstate-
rer,” siger Curt Liliegreen.

Direktøren for ejendomsfinansiering 
i Finans Danmark, Peter Jayaswal, vil nø-
digt spå om boligbobler, fordi, som han 
siger: 

“Bobler er altid nemmest at se i bak-
spejlet.” 

Selv om priserne på ejerlejligheder i København fortsat stiger, er der ingen boligboble på vej i 
hverken hovedstaden eller Danmark som helhed, mener eksperter. De københavnske boligpriser 
er de seneste ti år steget markant mindre end priserne i de største svenske og norske byer.

Boligboblen er en presseboble:

København er billigste 
hovedstad i Skandinavien

Klaus Dalgas
kd@mm.dk 

@klausdalgas

E S S E N S E N

• Eksperter afviser, at der er en 
boligboble på vej i Danmark.

• De seneste ti års udvikling i bo-
ligpriserne i de tre største danske 
ligger langt under niveauet i de 
største byer i Norge og Sverige.

• Især muligheden for at bygge nyt 
rundt omkring København er 
med til at holde priserne nede.

Vi har ingen 
boligboble, og vi får 

ingen boligboble. 
Boligboblen er en 

presseboble.

Curt Liliegreen
Direktør i Boligøkonomisk  

Videncenter under Realdania
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›

Figur 1  —  Mens boligpriserne i de tre største danske byer har været jævnt stigende siden 2006, er prisen på en ejerbo-
lig i de tre største norske og svenske byer steget voldsomt. I 2016 lå prisen på en bolig i Oslo og Stockholm på næsten det 
dobbelte af, hvad den gjorde i 2006.

NOTE1  —  Både ejerlejligheder og huse

KILDE  —  EMF Hypostat, Finans Danmark og Nykredit.

Boligpriser i Sverige og Norge eksploderer

Udviklingen i boligpriser i udvalgte byer i Skandinavien, 2006-2016/17, indeks 100 = 2006
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Men han er som udgangspunkt enig 
med Curt Liliegreen i, at ejerlejligheder-
ne i København kun udgør en meget lille 
del af boligmarkedet og derfor i sig selv 
har mindre betydning for udviklingen.

“Men det er klart, at man skal se med 
alvor på, når priserne stiger voldsomt i et 
enkelt segment. Det kan jo smitte af på 
resten af markedet. Politikerne og bran-
chen er påpasselige gennem de tiltag, der 
er sat i værk,” siger Peter Jayaswal.

Politikerne i en række europæiske 
lande, herunder Norge, Danmark og i 
Sverige, har valgt at stramme reglerne for 
kreditgivning for at imødegå potentielle 
boligbobler. I Sverige skal boligejere med 
en gæld, der overstiger 4,5 gange brutto-
indkomsten, nu afdrage mindst tre pct. 
af gælden årligt, hvilket har været et kul-
turchok for svenskerne, der i årtier har 
haft tradition for kun at afdrage på gæl-
den i meget begrænset omfang. 

I Danmark har stramningerne været 
noget mildere, idet boligejere i Køben-
havn med en gæld på mere end fire gange 
årsindkomsten ikke længere kan optage 
lån med kortere rentebinding end fem 
år, hverken med eller uden afdrag. Sam-
tidig skal købere lægge mindst fem pct. 
af købsprisen i udbetaling.

“Når vi samtidig ser frem mod en 
skattereform, der fra 2021 åbner for skat-
testigninger på lejlighederne i Køben-
havn, så må vi forvente, at det også har 
en dæmpende effekt på udvikling i pri-
serne,” siger Peter Jayaswal.

Boligbyrden er relativ lav

Chefanalytiker Mira Lie Nielsen fra Ny-
kredit peger på, at danskerne generelt 
bruger en forholdsvis lille del af deres 
indkomst på bolig, hvilket ikke afspejler 
en mulig boligboble.

“Generelt bruger danskerne kun om-
kring 24 pct. af deres indkomst på bo-
lig i dag. I 2006 var det tal noget højere, 
cirka 45 pct., og derfor er vi ikke i samme 
situation som dengang,” siger Mira Lie 
Nielsen.

“Boligbyrden i København har været 
stigende de seneste år, men er fortsat 
ikke højere end gennemsnittet for de se-
neste 20 år, så man kan ikke tale om en 
boble,” siger Mira Lie Nielsen.

“Det er klart, at hvis vi pludselig ser 
en markant rentestigning, så vil det få 
nogle konsekvenser især for de dyre boli-
ger, idet færre kan og vil købe, medmin-
dre priserne falder. Men det er en meget 
lille del af det samlede marked, og det vil 
derfor få begrænset betydning i det store 
billede,” siger hun.

Michael Møller, professor ved Institut 
for Finansiering ved Copenhagen Busi-

ness School, mener slet ikke, at man kan 
bruge ordet ‘boble’ i forbindelse med bo-
liger.

“Det er så dyrt at handle ejerbolig, 
at folk køber ejerbolig for at bo der i en 
del år. Så mens man måske kan købe en 
aktie, som man mener er overvurderet, 
fordi man tror, at den vil blive endnu 
mere overvurderet, inden den falder, og 
man regner med at sælge, før den falder, 
så giver det ikke meget mening at gøre 
det samme med boliger. Man skal i hvert 
fald satse på en meget, meget langvarig 
‘boble’ i så tilfælde,” siger han.

Michael Møller mener, at boligprisen 
specielt i København først og fremmest 
er grundværdi. Grunde lever evigt, og det 
er særdeles vanskeligt at lave en fornuftig 
prissætning på et evigt levende aktiv, når 
den lange obligationsrente er omkring 
én pct. og inflationen noget tilsvarende. 
Man kan rationelt argumentere for me-
get forskellige ligevægtsprisniveauer på 
ejerboliger, mener professoren.

“Man hører folk tale om en boligboble, 
og når man så spørger, hvor meget bo-
ligpriserne er for høje, svarer de typisk 
20-30 pct. Men vi har ikke brug for bob-
leteori for at have en uenighed om, hvad 
prislejet bør være. Hvis fem finansanaly-
tikere laver fundamentalanalyser på det 
samme aktieselskab, vil der også være en 
betydelig forskel på det tal, de når frem 
til som fair værdi,” siger Michael Møller 
og fortsætter:

“Mange råbte, at der var en boligbob-
le i London i midten af 00’erne og følte 
sig retfærdiggjort, da finanskrisen kom. 
Men i stedet skal man se på den langsig-
tede prisudvikling på ejerboliger i Lon-
don op til i dag og så se, om man så kan 
få øje på en boligboble.”

Prisstigninger i Oslo og Stockholm 

Trods de stigende priser på ejerlejlighe-
der i København, er priserne i den dan-
ske hovedstad fortsat langt fra niveauet i 
Sverige og Norge. Finans Danmark har for 
Ugebrevet Mandag Morgen lavet en opgø-
relse over prisudviklingen i de tre største 
byer i de tre lande. Statistikken viser, at 
prisudviklingen fra 2006 til 2016 har væ-
ret langt mere progressiv i de svenske og 
norske storbyer end i København – og 
markant højere end i Aarhus og Odense.

I Oslo er boligpriserne næsten for-
doblet fra 2006 til 2016, og i Stockholm 
er priserne i samme periode steget med 
godt 85 pct. I København er priserne i 
samme periode ‘kun’ steget med knap 12 
pct. I 2017 og starten af 2018 er priserne 
fortsat opad i de tre hovedstæder, selv 
om både Oslo og Stockholm oplevede en 
lille nedgang i anden halvdel af 2017. De 

seneste tal viser dog, at priserne igen er 
begyndt at stige i begge hovedstæder.

Nykredit har samtidig regnet på, 
hvordan det er gået med kvadratmeter-
priserne i de seneste fem år i de samme 
ni byer, og hvor meget én kvadratmeter 
koster i dag. Udregningen viser, at en 
gennemsnitlig lejlighedskvadratmeter i 
København i dag koster 40.782 kr., mens 
den i Stockholm koster 67.901 SEK, godt 
49.000 kr., og i Oslo 67.084 NOK, godt 
52.000 kr. København er dermed den bil-
ligste hovedstad i Skandinavien, når det 
handler om at købe en ejerbolig.

Der er ifølge Curt Liliegreen flere 
grunde til, at boligpriserne er steget langt 
mere i Norge og i Sverige end i Danmark.

“For Norges vedkommende har det 
naturligvis været oliepengene, der har 
drevet væksten og skabt stigende priser 
på boliger. Svenskerne har også haft en 
betydelig større vækst end Danmark de 
seneste mange år, og derfor stiger pri-
serne mere end herhjemme,” siger Curt 
Liliegreen.

Forskellen på Oslo, Stockholm og Kø-
benhavn er også, at det er langt nemmere 
at bygge nye boliger i nærheden af cen-
trum af København, end det er i Oslo og 
Stockholm. I København kan der bygges 
på Vestamager, i Nordhavnen og Syd-
havnen, ved den gamle postterminal og 
mange andre steder. I Stockholm og Oslo 
er det sværere på grund af geografien.

“Når man kan bygge nyt, tager man 
lidt af presset på boligområdet. Det er 
med til at holde prisudviklingen nede. I 
byer, hvor der ikke er mulighed for ny-
byggeri nær centrum, som f.eks. Stock-
holm, Oslo og San Francisco, ser vi 
stærkt stigende boligpriser og dermed 
større risici for helt lokale boligbobler,” 
siger Curt Liliegreen   •

Mange  
råbte, at der var 

en boligboble i 
London i midten af 
00’erne og følte sig 
retfærdiggjort, da 
finanskrisen kom.

Michael Møller
Professor ved Institut for Finansiering  

ved Copenhagen Business School 
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N Y T  I  V I D E N B A N K E N

Det har været dyrt for de danske virksomheder at omstille sig til EU’s Persondataforordning (GDPR), som 
trådte i kra� den 25. maj. Det viser ny analyse fra Dansk Erhverv.

Der er sket en stigning i antallet af sager om elevers vold og trusler om vold mod undervisningspersonale 
fra 2012 til 2016. Årsagerne er komplekse, viser en ny undersøgelse fra 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

1

1

KILDE  —  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

KILDE  —  Dansk Erhverv.

De gennemsnitlige omkostninger per virksomhed er ca. 39.000 kr. Der er ca. 210.000 virksomheder i alt i Danmark.

2 Virksomhedernes lønomkostninger til ansa�e er den klart største post. Indkøb af so�ware og hardware er også en stor post.

Lærere udsættes i stigende grad 
for vold og trusler fra elever

Læs mere på www.mm.dk/videnbank

Ny dataforordning koster 
virksomhederne milliarder

160

140

120

100

80

60

40

20

0

30

25

20

15

10

Akut psykisk overbelastning, psykisk chok

Vold (slag, spark, kvælertag m.m.)
Har oplevet vold

Har oplevet trusler

Vold m.m. i alt i Folkeskolen

Udvikling i forekomst af vold og trusler om vold mod lærere. 
Pct.

Forekomsten af sager om vold og i særlig grad 
trusler mod lærere er steget fra 2012 til 2016.

2

Anmeldte arbejdsulykker i perioden 2010-2015, der involverer 
hhv. vold og trusler om vold, på folkeskoler og specialskoler. 
Antal.

Arbejdsulykker, der omfa�er vold mod undervis-
ningspersonale, er relativt set steget mest.

Virksomhedernes omkostninger for at kunne leve op til GDPR fordelt efter antal ansatte, maj 2018.

Virksomhedernes omkostninger for at kunne leve op til GDPR fordelt på udgiftstype, maj 2018.
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Drop eksamen i mundtlig dansk, da det er en eksamensform, som i stigende grad giver  
piger bedre karakterer end drenge. Sådan lød opfordringen for nylig fra tænketanken Cevea.  
Men der er intet belæg for påstanden, slår to skoleforskere fast.

Spekulation, at mundtlig 
dansk favoriserer piger

U D D A N N E L S E 

P
å de ti år, der er gået fra 2007 til 
2017, er karakterforskellen mel-
lem drenge og piger i folkesko-
lens afgangsprøve i mundtlig 
dansk steget fra 1,0 til 1,9 ka-

rakterpoint, viser en ny analyse fra cen-
trumvenstre-tænketanken Cevea. Og den 
stigende forskel på drenge og pigers karak-
terer har fået tænketanken til at slå alarm.

“Drop eksamen i mundtlig dansk – det 
er en eksamensform, som i stigende grad 
giver piger bedre karakterer end drenge, 
og vi kan ikke give pigerne en forlomme 
i uddannelsessystemet, hvor karakterer 
bliver vigtigere og vigtigere,” skriver Cevea 
og henviser til omtalen af analysen i Ber-
lingske. Her forklarer Cevea-analytiker Rie 
Ljungmann, der står bag analysen, at der 
sandsynligvis er tale om en ’bedømmer-
bias’, hvor lærerne favoriserer pigerne.

“Pigerne er ofte mere modne i 9. klasse 
og er måske bedre til at tale med de voks-
ne, som skal vurdere dem. De kan være 
mere charmerende, og så kan man bedre 
lide dem,” forklarer Rie Ljungmann.

“Men det nytter ikke noget, at vi har 
en afgangsprøve, der præmierer de unge, 
som på det tidspunkt er lidt mere modne. 
Den er ikke ligeværdig mellem kønnene og 
duer ikke,” siger hun til Berlingske.

Den mundtlige prøve i dansk favorise-
rer altså pigerne, og derfor skal man ifølge 
Cevea helt droppe den prøveform. Men 
faktisk kan Ceveas analyse slet ikke bruges 
til at sige, at den mundtlige afgangsprøve i 
dansk favoriserer pigerne. 

Forsker: Det er ren spekulation

TjekDet har fået to danske skoleforskere til 
at nærlæse Ceveas analyse, og deres kon-
klusion er klar: Analysen kan ikke bru-

ges som dokumentation for, at prøvefor-
men i mundtlig dansk favoriserer piger 
frem for drenge. 

“Jeg mener ikke, at man kan bruge 
analysen til noget overhovedet. Der er 
selvfølgelig en observation af, at forskel-
len mellem drenge og piger stiger over 
en periode i én enkelt eksamen, men 
der er ikke nogen indikation af, at det 
skulle have noget med prøveformen at 
gøre,” siger Ida Gran Andersen, adjunkt 
og vicecenterleder ved Nationalt Center 
for Skoleforskning på Aarhus Universi-
tet. Hun hæfter sig især ved måden, ana-
lysen er udarbejdet på. Cevea sammen-
ligner ganske simpelt bare drengenes og 
pigernes karakterer over en årrække og 
bruger så prøveformen som forklaring 
på forskellen i karakter. Men analysen 

indeholder slet ikke belæg for, at der er 
en sammenhæng mellem forskellen i 
karakterer og så prøveformen.

“Ceveas analyse viser, at der er en 
bestemt udvikling i forskellen mellem 
drenge og piger for forskellige prøvefor-
mer. Men årsagerne hertil er ren speku-
lation,” siger Ida Gran Andersen.

Og faktisk er prøveformen et rigtig 
dårligt bud på en forklaring. For mens 
forskellen på drenge og pigers karak-
terer rigtig nok er vokset, har prøve-
formen på 20 minutters eksamination 
inklusive karaktergivning været den 
samme i hele perioden. Cevea forklarer 
altså en ændring i karaktererne med 
noget, der ikke har ændret sig i de ti år, 
man har undersøgt.

“Prøven har jo været konstant hen 
over perioden, så faktisk er det intet, der 
taler for, at forskellen skulle skyldes for-
men,” siger Ida Gran Andersen.

Kan charme stige over tid?

Beatrice Schindler Rangvid, seniorforsker 
og ph.d. ved VIVE – Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd, er 
heller ikke imponeret over analysen. Også 
hun lægger vægt på det problematiske i, at 
Cevea peger på prøveformen som forkla-
ring på den stigende karakterforskel. 

“En grundlæggende problematik med 
undersøgelsesdesignet er, at når man for-
søger at forklare en ændring, så må det i 
sagens natur forklares med en ændring i 
noget andet. Her er prøveformen uændret 
og kan derfor per definition ikke forklare 
en ændring i karakterforskellen,” siger 
Beatrice Schindler Rangvid, der ligeledes 
finder det mærkværdigt, at Cevea forkla-
rer den stigende karakterforskel med pi-
gernes større modenhed og charme. 

Den forklaring har nemlig den alvor-
lige udfordring, at den kræver, at pigerne 
er blevet (endnu mere) charmerende end 
drengene i løbet af de seneste ti år.

“Det kan være en medvirkende forkla-
ring på, at pigerne får bedre karakterer, 
men det kan ikke forklare, hvorfor køns-
forskellen i karaktererne stiger – med-
mindre man altså tror på, at pigernes mo-
denhed og charme også stiger over tid,” 

Rasmus  
Kerrn-Jespersen

rkj@mm.dk
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siger Beatrice Schindler Rangvid, der dog 
er enig i, at man bør undersøge, hvad der 
ligger bag stigningen i karakterforskellen. 

“Uanset hvad, giver en sådan udvikling 
anledning til at interessere sig for det og 
handle. Men det er afgørende, at man får 
en forståelse af de bagvedliggende me-
kanismer for at vide, hvilke punkter der 
skal handles på. Efter min vurdering giver 
analysen ikke svar på, hvad der ligger bag 
udviklingen.”

Måske er piger bare bedre

Selv om begge forskere altså afviser, at Ce-
veas analyse dokumenterer, at den nuvæ-
rende prøveform favoriserer piger, er det 
ikke det samme som, at påstanden nød-
vendigvis er forkert.

“Reelt kan vi ikke vide, om pigerne kla-
rer sig bedre, fordi de er bedre, hvilket me-
get forskning peger på, eller fordi prøvefor-
men rent faktisk favoriserer pigerne,” siger 
Ida Gran Andersen fra Aarhus Universitet.

Selv om prøveformen har været den 
samme i hele perioden og dermed ikke 
kan forklare, at pigernes resultater er ble-
vet bedre, er der stadig en mulighed for, at 
måden, eksamen afvikles på, kan have på-
virket resultaterne.

“Der er to ting, der kan have ændret sig. 
Pigerne kan være blevet bedre til mundtlig 
dansk hen over perioden, eller at den del 
af testen, som ikke er konstant – altså læ-
rerne – kan have ændret sig. Hvis der f.eks. 
har været en stigning i andelen af kvinde-
lige dansklærere,” siger Ida Gran Andersen 
og understreger, at det er en ren hypotetisk 
forklaring, fordi antallet af kvindelige læ-
rere faktisk ikke er steget.

“Der findes den type af bias, man kal-
der same-sex teacher effects, som handler 
om, at kvindelige lærere har en tendens til 
at favorisere piger. Måske særligt i dansk, 
fordi det opfattes som et pigefag,” siger 
Ida Gran Andersen, som selv bl.a. forsker i 
same-sex teacher effects.

Ville sige det samme i morgen

Til trods for Ceveas skråsikre opfordring 
til helt at droppe prøveformen, skriver 
tænketanken alligevel på side to i rappor-
ten, at der “for nuværende ikke er forsk-
ningsmæssigt belæg for ovenstående vur-
dering”. Cevea erkender altså i deres egen 
rapport, at analysen ikke kan bruges til at 
kaste skylden på prøveformen. 

Men hvorfor opfordrer tænketanken så 
alligevel til at droppe eksamen i mundtlig 
dansk med den begrundelse, at det “er en 
eksamensform som i stigende grad giver 
piger bedre karakterer end drenge”? 

“Det er, fordi jeg kan se den ene faktor, 
der over tid øger karakterforskellen mel-
lem drenge og piger, er prøven i mundtlig 

dansk. Det er den prøveform, der får pi-
gernes samlede karaktergennemsnit til at 
stikke af fra drengenes. Og vi mener ikke, 
at de andre prøver understøtter et billede 
af, at pigerne er blevet så meget bedre. Vi 
har ikke tillid til de karakterer, der gives,” 
siger analytiker hos Cevea Rie Ljungmann, 
der står bag analysen.

I bruger prøveformen som forklaring på, 
at karakterforskellen mellem kønnene vok-
ser, mens to forskere siger, at der ikke er do-
kumentation for den påstand. Hvad siger du 
til det? 

“Helt generelt er der noget i den prøve-
form, som er til det ene køns fordel. Piger 
er generelt bedre mundtligt. Det skyldes 
formentligt noget modenhed. Det mener 
vi ikke er alarmerende. Og så er der den 
voldsomme stigning i mundtlig dansk. Det 
mener vi må skyldes bedømmerbias også, 
fordi det er den eneste åbenlyse fejlkilde, 
der er ved den eksamen. Vi skriver ærligt, 
at der ikke forskningsmæssigt belæg for at 
sige det, men det er bare den eneste teori, 
jeg har hørt. Jeg har opbakning fra andre 
forskere, der beskæftiger sig med det. Du 
har så talt med nogle andre forskere. Det er 
jo glimrende. Og der er jo ingen, som har 
andre teorier.”

I skriver i analysen, at der “ikke er forsk-
ningsmæssigt belæg for vurderingen”. Der-
med underkender I jo jeres egen konklusion?

“Nej, jeg har en hypotese, der hverken 
er be- eller afkræftet, og derfor beholder 
jeg den. Jeg har ikke fundet andre forkla-
ringer, end at den mundtlige prøve er den, 
der får karaktergabet til at vokse. Igen un-
derstreger vi, at vi ikke kender årsagen. Så 
indtil nogen kan be- eller afkræfte min hy-
potese, skal vi suspendere prøven. Jeg har 
ikke tillid til, at prøven er god nok.”

Og du mener ikke, at der kan være andre 
forklaringer på det end prøveformen, som 
ikke er ændret i de 10 år, som analysen ser 
på?

“Nej, for hvis skoleeleverne generelt 
var blevet dygtigere, så ville det vise sig i 
de andre prøver også. Men det gør det ikke. 
Forskellen er mindre i de prøver, hvor der 
ikke er en lærer og en censor, der sidder og 
kigger på eleverne. Der er drengene lige-
frem bedre nogle gange.”

Ville du i morgen melde lige så bomba-
stisk ud, nu, hvor du kender til forskernes 
kritik af jeres konklusion?

“Ja, selvfølgelig. Du har ikke vist mig 
nogen kritiske indvendinger, vi ikke har 
tænkt over allerede. Der er ikke noget sær-
lig bombastisk i at sige, at sådan som jeg 
læser tallene, kan jeg for nuværende ikke 
have tillid til den prøveform. Det ser ud til, 
at der er noget i den prøveform, der gør, at 
drenge og piger stilles ulige. Derfor bør vi 
suspendere prøven”   •

Reaktioner  
på Ceveas analyse

 
Forskellen er  

interessant. Men jeres 
løsningsforslag er helt 

skørt. Det, der er brug for 
at undersøge og skaffe 
mere viden om, er de 

kønsstereotype normer, der 
skaber den forskel.

Nanna Højlund 
Næstformand i LO Danmark, på Twitter

 
   Det er for sjov, ikke?

Maja Horst 
Institutleder ved Institut for Medier,  

Erkendelse og Formidling på  
Københavns Universitet, på Twitter

 

Jeg bliver faktisk  
pikeret over et sådant 

angreb på lærernes døm-
mekraft, som der i øvrigt er 
meget fokus på i øjeblikket. 

Marie Elmegaard 
Formand for Dansklærerforeningens  

Folkeskolesektion, til Berlingske 14. maj
 

Hvad, der er helt  
bizart, er, hvad den såkaldte 
bedømmerbias skulle bestå 

i, nemlig at pigerne favo-
riseres for at være mere 

modne og veltalende. Eller 
med andre ord: At de får 

bedre karakterer, fordi de er 
bedre til mundtlig dansk.”

Jon Rostgaard Boiesen  
Lærer ved FO-Aarhus, på Facebook 

Empiri er der ikke  
meget af på dét, men  

jeg er ikke i tvivl om, at 
pigerne favoriseres.

Niels Egelund 
Professor i specialpædagogik ved DPU, 

Aarhus Universitet, til Berlingske 14. maj
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P E N S I O N  

D
en ophedede konkurrencesi-
tuation på pensionsmarkedet 
får nu et nyt skud adrenalin 
fra en overraskende kant. Det 

er et partnerskab mellem Danske Banks 
pensionsselskab, Danica, og arbejdsmar-
kedsselskabet PKA, som nu for alvor skal 
tage kampen op mod PFA som det mest 
dominerende pensionsselskab på mar-
kedet.

Især inden for detailhandlen sidder 
PFA nemlig på stort set hele markedet, da 
mange af de helt store spillere har hyret 
pensionsgiganten til at passe de mange 
tusinde medarbejderes pensionsordnin-
ger. 

Men i disse dage er Dansk Supermar-
keds pensionsordning i udbud. Og for 
netop at kunne slå PFA af pinden har den 
nye alliance valgt at ty til helt nye meto-
der for at vinde udbudsrunden, som ven-
tes at falde på plads før eller umiddelbart 
efter sommerferien.

Partnerne bekræfter, at man er gået 
sammen for at vinde det store udbud:

“Det er med et klart kundefokus, at vi 
indgår denne aftale med PKA. Vi er over-
bevist om, at vi ved at tilbyde det bedste 
fra de to selskaber kan levere præcis de 
løsninger, som kan skabe tryghed om vo-
res kunders pensions- og forsikringsfor-
hold. Målet er at tilbyde virksomheder og 
medarbejdere skræddersyede pensions- 
og forsikringsløsninger, der passer til 
den enkeltes behov,” siger Per Klitgård, 
adm. direktør i Danica Pension.

Det bedste fra to verdner

Styrken ved samarbejdet er især, at man 
kan tilbyde en god løsning for både høje-
re og lavtlønnede medarbejdere i Dansk 

Supermarked. For sidstnævnte handler 
en optimal pensionsplan om at få mest 
mulig pension for pengene. Det vil sige, 
at man skal have en simpel ordning til 
kunderne, der får et godt afkast med et 
lavt omkostningsniveau. 

I den sammenhæng kan PKA bruge 
sine styrker til at levere lige præcis den 
ydelse. PKA er nemlig fjerdebilligst på 
pensionsmarkedet, efter at man i 2018 
skar yderligere i de gennemsnitlige ad-
ministrationsomkostninger til nu 365 
kr., hvilket er et fald på 30 pct. på 5 år.

“Vi har forbedret eksisterende pensi-
onsmodeller, og vi leverer det bedste fra 
to verdener til både ledere og overens-
komstansatte. Begge grupper får en pen-
sionsaftale, der passer til deres behov. Og 
for PKA’s vedkommende har vi over 60 
års erfaring med at levere effektive pen-
sioner med lave omkostninger og høje 
afkast til overenskomstansatte,” siger 
Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i 
PKA.

Til sammenligning skal Danica le-
vere mere komplekse pensionsløsninger 
til lederne i Dansk Supermarked. Her 
er Danica til gengæld gode til at tilbyde 
muligheder for selv at planlægge pensi-
onsinvesteringen ud fra en slags private 
banking-model. Denne mere komplekse 
måde at gøre tingene på betyder også, at 
Danica er blandt de dyreste spillere på 
pensionsmarkedet ifølge sammenlig-
ninger lavet af InsideBusiness, dog har 
Danica mulighed for at gå længere ned i 
pris for at kunne byde på de store firma-
pensionsordninger.

PFA har total dominans

I dag sidder PFA med næsten total domi-
nans over de store detailhandelskæder, 
dvs. Coop, Matas og Rema1000, hvad 
angår pensionsordninger. Derfor er der 
næppe tvivl om, at PFA vil gå langt for at 
fastholde Dansk Supermarked. Og pres-
set bliver næppe mindre af, at sektorfor-
mand for HK Handel, Per Tønnesen, og 
Dansk Erhvervs direktør, Laurits Rønn, 
sidder i PFA’s bestyrelse. Det gør det 
ekstra pinligt, hvis PFA taber den store 
kunde.

Men det kan godt blive svært, for selv 

om PFA har ry for at være billigst blandt 
de kommercielle pensionsselskaber, har 
PFA en anden omkostningsstruktur, som 
gør det svært at matche PKA’s pris, der 
ifølge InsideBusiness’ oplysninger ligger 
20 pct. under PFA’s. Og vælger PFA at gå 
ned i pris, kan det udløse en sneboldef-
fekt, hvor flere andre af de store HK-kun-
der vil forsøge at presse sig til lige så lave 
priser hos PFA. Så selv om PFA altså har 
væsentlige stordriftsfordele i forhold til 
de andre kommercielle pensionsaktører, 
så vokser træerne ikke ind i himlen.

For eksempel har PFA mistet stor-
kunderne FLSmidth og Per Aarsleff til 
Nordea Liv & Pension, mens NCC er gået 
til Danica. Nu kan PFA’s dominans blive 
yderligere udfordret af den nye alliance, 
som er kommet i stand via et samarbejde 
mellem PKA’s privatkundedirektør, Sø-
ren Bang Palfelt, og Lars Ellehave, der 
nu forlader Danica til fordel for en post 
som chef for private wealth management 
i Danske Bank. Begge har de en fortid i 
PFA.

I PKA har man netop skruet op for 
en offensiv, der skal lokke firmaer og 
aktører inden for social- og sundheds-
området til. Senest har man fået pensi-
onskassen for farmakonomer og Danske 
Fodterapeuter ind i folden, der i forvejen 
rummer pensionskasser for sundheds-
faglige, sygeplejersker og lægesekretæ-
rer samt for socialrådgivere, socialpæda-
goger og kontorpersonale. Spørgsmålet 
er, om den nye alliance med Danica for 
alvor kan udfordre PFA’s dominans.

Hos PFA er man dog fortrøstningsfuld 
med hensyn til den nye alliance.

“Vi kommenterer ikke, hvilke udbud 
vi er engageret i, men i PFA har vi størrel-
sen, produkterne og erfaringen til selv at 
kunne tilbyde attraktive samlede pensi-
onsløsninger, også når det kommer til de 
allerstørste virksomheder i Danmark,” 
siger Kristian Lund Pedersen, pressechef 
i PFA   •

Danica og PKA går nu til angreb på PFA’s dominans på detailmarkedet med en ny og  
overraskende alliance, der skal bruges til at vinde store kunder, og er med i et højaktuelt udbud.

Opsigtsvækkende alliance 
angriber PFA’s dominans

PETER NYHOLM
nyholm@ib.dk

https://ib.dk/dyreste-billigste-pensionsselskaber/
https://ib.dk/dyreste-billigste-pensionsselskaber/
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AU T O M AT I S E R I N G  

D
anish Crown har været dygtige til at optimere produk-
tionsprocessen. Det skyldes bl.a. de høje produktions-
omkostninger i Danmark, hvor lønnen har været en af 
forklaringerne på, at forarbejdningen bliver sendt til 
Polen og Tyskland, hvor timelønnen er lavere.

Men slagterigiganten er også under et voldsomt pres mel-
lem dagligvarehandlen på den ene side og andelshaverne på den 
anden side. Kunderne forventer lave priser, og konkurrencen 
er hård. Hvis vi ser på dansk dagligvarehandel, er der udsigt til 
endnu hårdere konkurrence, fordi alle kæderne ruster op. Både i 
form af flottere butikker og lavere priser. I Tyskland, som er dis-
countbutikkernes hjemland, er konkurrencen endnu hårdere. 

Det britiske marked, som er kernemarkedet for Danish Crown, 
er et lige så svært marked for de to danske andelsvirksomheder. 
Brexit, usikkerheden om den britiske økonomi og den faldende 
pundkurs kan aflæses i regnskaberne. Samtidig er discountkæ-
derne Aldi og Lidl ved at indtage det britiske marked, hvilket er 
med til at skære endnu hårdere på de pressede marginaler.

På den anden side står ejerne, andelshaverne, der gerne vil 
have så høje priser som overhovedet muligt og drømmer om stør-
re efterbetalinger pr. kilo svinekød, de leverer. Derfor er det svært 
at bruge mange penge i Danish Crown.

Det er svært at presse mere effektivitet ud af slagterierne. Der-
for er det nødvendigt at gøre op med den linjeproduktion, hvor 
svinekroppene hænger side om side, mens opskæringerne fore-
går manuelt. Ved hjælp af akkordsystemer er tempoet skruet op, 
og det betyder, at man samtidig bliver sårbar over for fejl. En fejl 
kan stoppe hele linjen.

En svinekrop er ikke bare et standardprodukt. Det er et bio-
logisk produkt, og derfor er det ikke sikkert, at alle svin er vel-
egnede til den samme opskæring. Det betyder, at man ikke får 
den optimale udnyttelse af svinekroppen, når man bruger lin-
jeproduktion. Udviklingsprojektet ACMP – Augmented Cellular 
Meat Production – som Teknologisk Institut står i spidsen for, er 
den nye fremtid: Den traditionelle linjeproduktion erstattes med 
en robotcelle, hvor en operatør i samarbejde med robotterne og 
anden automation kan foretage flere opgaver samtidigt. Det kan 
være at udskære en mørbrad, fjerne kæberne eller afskæring af 
både fortæer og ører.

Det hele forløber parallelt, og det betyder, at en fejl i én celle 

ikke stopper hele produktionslinjen. Robotteknologien giver så-
ledes mulighed for, at processen kan tilpasses den enkelte gris. 
Nøglen til det hele er den chip, som hver enkelt gris bliver udsty-
ret med, således at udskæringen kan ske så optimalt som muligt.

Men kunstig intelligens og sensorer vil gøre det muligt for ro-
botterne at se, hvordan en udskæring kan ske mest optimalt, og 
det betyder, at der i stadig mindre grad vil være brug for slagteri-
arbejdere. I 2020 forventer man, at den første prototype er parat, 
og derefter skal robotcellen i kommerciel produktion.

Desværre er der ikke tålmodighed blandt andelshaverne. De 
vil have resultater her og nu, så deres kronisk dårlige økonomi 
kan holdes flydende. Derfor holder topchefen Jais Valeur fokus på 
4WD-strategien (Four Wheel Drive), som skal sikre, at andelsha-
verne får en afregning i 2021, som er 60 øre højere pr. kilo, end 
hvad landmændene får i Tyskland, Spanien, Frankrig og Holland.

Spørgsmålet er, om den nye robotteknologi er så udviklet på 
det tidspunkt, at den er i stand til at løfte arven fra automatiserin-
gen. Det er netop i forbindelse med fysiske ting, der skal udføres, 
at robotterne kommer til kort. De kan bruges til abstrakt tænk-
ning, men at slagte et svin er særdeles krævende.

Robotcellerne bliver det, som kan bringe Danish Crown ind en 
ny tid, og her kan andelshaverne være den største forhindring. 
Der er brug for at opbygge en større egenkapital, men 4WD-stra-
tegiens fokus på resultater her og nu kan forhindre, at der ikke er 
penge nok til at bringe slagterigiganten ind i fremtiden   •

Danish Crowns nuværende 
strategi bremser fremtiden

Nye milliardinvesteringer i ny teknologi venter for slagterikoncernen Danish Crown,  
men det nuværende fokus på afregningspriserne kan betyde, at der ikke er penge nok.

Henrik Ørholst  
Cand.oecon. fra Aarhus Universitet, 

redaktør for VL Nyt  
og ekstern lektor ved CBS. 
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