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1. Introduktion: Immigrant kvinder i Danmark 
 

Indtil 1960’erne var Danmark et relativt homogent samfund med en meget lille etnisk minoritetsbefolkning, 
og lave indvandringsniveauer. Samtidig blev migranter fra Tyskland, Pakistan og Jugoslavien drevet af krav 
om arbejdskraft i 1960’erne, kombineret med flygtningestrømme fra lande som Spanien, Portugal og 
Grækenland i de tidlige 1970’er – dette ændrede landet til et mere multietnisk samfund. 
Med oliekrisen i 1973 blev indvandringen af gæstearbejdere stoppet. Med udtagelse af familiemigration og 
en vis indvandring for specialarbejdere og studier, blev den primære gruppe af indvandrere i 1980’erne og 
90’erne asylansøgere. 
I 1980’erne ankom flygtninge fra Mellemøsten og fra borgerkrigen i Somalia. Foruden kurderne fra Irak, 
kom den største flygtningestrøm i 1990’erne til Vesteuropa fra det tidligere Jugoslavien. I 1998 omfattede 
en ny ’integrationslov’ en introduktionsydelse, hvor flygtninge og indvandre fik lavere sociale ydelser end 
danskere. Der blev indført adskillige stramningsforanstaltninger, og i 2002 blev reglerne for 
familiesammenføring strammet yderligere – herunder indførelsen af den såkaldte 24-årige regel (begge 
parter i et ægteskab skal være over 24 år). 

 
I dag henviser drøftelserne om integration af indvandrere i Danmark til to grupper; den første gruppe er 
flygtninge er familiemigranter, der har fået opholdstilladelse i de sidste tre år. De er dækket af et 
integrationsprogram (der varer et til fem år), der inkluderer målrettet sprog- og arbejdsmarkedsindsats. 
Den anden gruppe er mere omfattende og indeholder beboere, der har været i landet i lang tid som 
flygtninge, indvandrer eller familieforenet. Nogle af disse beboere er i job eller uddannelse, mens andre har 
sociale ydelser eller støtte af deres ægtefælle. 

 
 
Immigranter i Danmark i dag 
I det sidste kvartal af 2019 var der 620,000 immigranter i Danmark. 64 procent af immigranterne er født 
uden for EU-28 landene, hvilket svarer til 400.000 immigranter. Den største indvandrergruppe i Danmark er 
Polsk med 42.000 (6,9 procent) indvandrere. De største ikke EU immigrantgrupper i Danmark er syriske (5,7 
procent), tyrkiske (5,3 procent) og irakiske (3,5 procent). 

 
 
Indvandrerkvinder 
Der er 311,500 immigrant kvinder i Danmark. 66 procent er ikke født i EU-28 landene, hvilket svarer til 
207,00 kvinder. Størstedelen af immigranter kvinder i Danmark er fra Polen, med 19,500 immigranter 
kvinder (6,3 procent). Blandt de ikke EU-28 lande, er de tre lande med flest indvandrerkvinder Tyrkiet (5,1 
procent), Syrien (5,0 procent) og Thailand (3,3 procent). De fleste indvandrerkvinder bor i 
hovedstadsregionerne (46 procent). 60 procent af tyrkiske indvandrerkvinder bor i Region Hovedstaden i 
Danmark, mens både syriske og thailandske indvandrerkvinder er mere ligeligt fordelt over de fem 
geografiske regioner i Danmark. Fælles for de tre nationaliteter er, at de færreste bor i Region 
Norddanmark. 
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Figur 1: Indvandrerkvinder i Danmark efter fødeland, procent af de samlede indvandrere i landet 
 

Kilde: Statistik Danmark, FOLK1C 
 

De tre største indvandrergrupper i Danmark er kendetegnet ved meget forskellige motiver for at komme 
ind i Danmark. Folk fra Tyrkiet indvandrede til Danmark i 1960’erne ved det formål at finde sig et arbejde, 
eller ved familiesammenføring. 82 procent af alle indvandrerkvinder fra Tyrkiet, har været i Danmark i 15 år 
eller mere (figur 2). Indvandrerkvinder fra Thailand er emigreret på grund af familiesammenføring. 
Thailandske kvinder har haft en stabil tilstrømning i de sidste 20 år. 
Indvandrere fra Syrien er flygtigt til Danmark, og er kommet hertil inden for de sidste 5 år. 

 
Figur 2: Indvandrerkvinder der bor i Danmark i alderen 25-64 år, efter opholdsperiode og oprindelsesland i 2018 – i procent. 
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Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks statistikker. 

 

I de seneste år, har der været et stærkt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund, og deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Kommunerne har til opgave af få kvinderne i job, og kommunernes integrationsindsats 
har til formål at give den enkelte kvinde mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, og deltage på lige 
vilkår med alle andre borgere i det danske samfund. 
I 2019 reserverede ministeriet for indvandring og integration, særlige midler til kvinder med 
indvandrerbaggrund, for at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Danske kommuner kunne ansøge 
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om de særlige mider, der ville blive brugt i de kommende år til at bekæmpe de nævnte udfordringer fra 
denne målgruppe: 

 
• Arbejdsidentitet 
• Kendskab til normer og værdier i det danske samfund 
• Manglende videnom forventningerne til det danske arbejdsmarked 
• Kvinders selvoplevede sundhedsudfordringer 

 
 

2. Beskæftigelsesstatus for immigrantkvinder i 
Danmark 

 
I Danmark er den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i erhvervsaktive alder (25-64 år) 75 
procent pr. 2018, som vist på figur 3. Dette er ca. 8 procentpoint lavere end mænd inden for den sammen 
aldersgruppe. 
Mens denne beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i Danmark er temmelig høj fra et nationalt perspektiv, 
varierer den betydeligt blandt kvinder, afhængigt af fødeland. Mens beskæftigelsesfrekvensen blandt 
kvinder født i Danmark er 78 procent, er kun 54 procent af indvandrerkvinder fra lande uden for EU-28 
beskæftigede. Dette markerer en markant mangel i ansættelsesgraden. Inden for de tre største grupper 
med national oprindelse af indvandrerkvinder fra lande uden for EU-28 i Danmark, kan man yderligere 
identificere betydelige huller. Med 73 procent er beskæftigelsesgraden blandt kvinder fra Thailand over 
gennemsnittet fra ikke EU-28 landene. Beskæftigelsesgraden blandt tyrkiske og syriske kvinder er langt 
lavere; 45 procent af kvinder fra Tyrkiet og kun 16 procent af kvinder fra Syrien er beskæftiget. 

 
Figur 3: Beskæftigelsesgraden for kvinder, der bor i Danmark i alderen 25-64 år, efter oprindelsesland i 2018. 
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Bemærk* Beskæftigelsesfrekvensen efter køn, alder og fødeland, tages direkte fra Eurostat ** Beskæftigelsesgraden beregnes ved at dividere det 
samlede antal beskæftigede, af den samlede antal beskæftigede befolkning inden for grupper efter kø, alder og fødeland. Ved hjælp af data fra 
Danmarks Statistik kan beskæftigelsesgraden blandt alle kvinder og danskfødte kvinder beregnes. Forskellen mellem beregningerne og hvad der 
findes i Eurostat, er henholdsvis 0,8 procentpoint og 0,2 procentpoint. 
Kilde: *Eurostat**, beregninger baseret på data fra Danmarks statistik. 

 

Variationen af beskæftigelsesfrekvensen efter oprindelsesland, indikerer at indvandrerkvinder fra lande 
uden for EU-28 falder bag de indfødte kvinder – især syriske kvinder, står i øjeblikket for underskud. 
Thailandske kvinder har derimod en høj beskæftigelsesfrekvens, nemlig over 70 procent. Figur 4 viser, at 
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kvinders beskæftigelsesgrad har været tæt på konstant - med en lille stigning i de sidste 10 år – undtagen 
indvandrerkvinder fra Syrien, hvor beskæftigelsesfrekvensen falder fra 24 procent i 2010 til 9 procent i 
2016. De faldende procenter, vendes til en opadgående hældning – fra 9 procent i 2016 til 16 procent i 
2018. 

 
Figur 4: Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for kvinder der bor i Danmark, i alderen 25-64 år, efter oprindelsesland fra 2010- 
2018 – i procent. 
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Bemærk** Beskæftigelsesfrekvensen efter køn, alder og fødeland tages direkte fra Eurostat.** Beskæftigelsesgraden beregnes ved at dividere det 
samlede antal beskæftigede med den samlede befolkning inden for grupper efter køn, alder og fødeland. 
Kilde: * Eurostat, ** beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. 

 
Langtidsarbejdsløshed er af særlig bekymring for beslutningstagere. Når folk først har været arbejdsløse i 
en betydelig periode, er det generelt meget vanskeligt for dem at komme tilbage i arbejdsstyrken igen. I 
følgende betragter vi den langsigtede beskæftigelse (defineret her som 12 måneder eller mere) som en 
procentdel af den samlede ledighed for danske indfødte kvinder, og ikke EU-28 indvandrerkvinder. 33 
procent af de ledige kvinder fra lande uden for EU-28 er karakteriseret som ’langtidsledige’, i modsætning 
til 23 procent af de indfødte-danske kvinder. 

 

 
Figur 5: Arbejdsløsheden for arbejdsløse danske kvinder og ikke EU-28 indvandrerkvinder i alderen 25-64 år i 2018. 
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Bemærk: Langtidsarbejdsløshed fra 2016-2018 er markeret med ”lav pålidelighed” for ikke EU-28 indvandrerkvinder af Eurostat. 
Kilde: Eurostat 

 

Ved at undersøge hvordan beskæftigelsesfrekvensen varierer med uddannelsen (se figur 6 nedenfor), har vi 
fundet ud af, at forskellen mellem indfødte kvinder og ikke EU-28 indvandrerkvinder er uafhængige af 
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uddannelsesniveauet. 
Vi identificerer således det samme mønster for både indfødte kvinder og ikke EU-28 indvandrerkvinder, 
hvor beskæftigelsesgraden øger det højere uddannelsesniveau som kvinderne har. Desuden er der fundet 
ud af, at den mest markante stigning i beskæftigelsesfrekvensen forekommer/opstår mellem kvinder med 
kort, mellemlang eller lang uddannelse. Blandt indvandrerkvinder uden for EU-28 inden for disse 
uddannelsesgrupper, stiger beskæftigelsesgraden med mere end 20 procentpoint. 
Derudover er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrer - der ikke er EU28 indvandrere - 7,1 procentpoint 
højere for kvinder med videregående uddannelse, sammenlignet med kvinder med gymnasial- og 
efteruddannelse. Baseret på dette har vi fundet ud af at kvinder, herunder ikke EU-28 indvandrere, er 
bedre integreret på det danske arbejdsmarked, når deres uddannelsesniveau er over gymnasiet. 

 
Figur 6: Beskæftigelsesgraden for kvinder der bor i Danmark i alderen 25 -64 år, efter oprindelsesland og uddannelsesniveau i 2018. 
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Bemærk: Mindre end grundskolen svarer til niveauet 0-2, gymnasialuddannelse svarer til niveau 3-4, og den videregående uddannelse svarer til 
niveau 5-8. 
Kilde: Eurostat 

 
Vi finder det interessant at undersøge, hvordan kvinders opholdstilladelse har indflydelse på 
beskæftigelsesfrekvensen, iblandt indvandrere uden for EU-28 – de fleste syriske kvinder er ankommet 
inden for de sidste fem år, hvilket kan være en del af forklaringen på deres bemærkelsesværdige underskud 
på beskæftigelsen. 

 
Generelt er beskæftigelsesfrekvensen i alle indvandrergrupper lavest inden for det første opholds år, og 
højest efter en periode på 10-15 år. Satserne er markant højere for indvandrerkvinder med en opholdstid 
på 10-15 år, sammenlignet med en periode på 15 år og mere. 

 
Kun 3 procent af de syriske indvandrerkvinder var ansat inden for det første opholds år, mens 35 procent 
var ansat efter en periode på 10-15 år. Blandt indvandrerkvinder fra Thailand stiger andelen af 
beskæftigede med 50 procent efter en periode på 1-5 års opholdstilladelse, sammenlignet med en periode 
på under 1 år. Thailandske kvinder med en opholdstid mellem 5 og 15 år, har den højeste 
beskæftigelsesgrad på 82 procent. 
Kvinder fra Tyrkiet har den laveste variation i beskæftigelsesfrekvensen, der varierer fra 37 procent efter en 
periode på under et år, til 56 procent efter 10-15 års opholdstilladelse. 
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Figur 7: Beskæftigelsesgraden for indvandrerkvinder der bor i Danmark I alderen 24 -65, efter oprindelsesland og 
opholdstilladelsesperiode I 2018 – I procent. 
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Bemærk: Ikke vestlige lande er en sondring, der anvendes af Danmarks Statistik. De lande der betragtes som vestlige, er EU-28, Island, Norge, 
Schweiz, San Marino, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vatikanstaten, USA, Canada, Australien og New Zealand. Alle andre lande betragtes som ikke 
vestlige lande. 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

Blandt indvandrerkvinder i Danmark, der ikke er fra EU-28, er kvinder med de største huller med hensyn til 
adgang til det danske arbejdsmarked, flygtninge, familiemigranter fra Syrien, kvinder med lavt 
uddannelsesniveau og kvinder med opholdstilladelse udstedt for mindre end et år siden. 

 
En undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2018 viser, at sammenligningen af grupper af indvandrerkvinder 
efter oprindelsesland, er beskæftigelsesgraden blandt indvandrerkvinder fra Syrien, Somalia, Irak og 
Libanon de laveste. Den laveste gruppe er indvandrerkvinder fra Syrien med en beskæftigelsesfrekvens på 
23 procent. I 2018 gennemførte Rockwool Foundations Research Unit en undersøgelse af 
erhvervsuddannelse blandt flygtninge og familieunion. 45 procent af flygtningekvinderne havde ingen 
erhvervsuddannelse fra deres hjemland, og 81 procent af kvinderne fra samme gruppe, afslutter heller ikke 
en erhvervsuddannelse i Danmark. En større del af kvinder modtager sociale ydelser sammenlignet med 
kvinder af dansk oprindelse. 47 procent af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande har beskæftigelse, 
sammenlignet med 74 procent af de etniske danske kvinder, der har beskæftigelse (25-64 år, 2. kvartal 
2018). 

Jo længere kvinderne er i Danmark uden et job, jo sværere bliver det for dem at få et job, mener Razan 
Haugaards 1 ud fra hendes erfaring. Hun påpeger, at der er tre generelle grupper af indvandrerkvinder: 

1. "Når disse kvinder kommer til Danmark, har de en tro på, og et håb, om et bedre liv, uddannelse og 
arbejde - men de ved ikke, hvordan de skal tilegne sig det. De bliver her i landet, bliver gravide, går på 
barselsorlov, og derefter planlægger de at komme ind på arbejdsmarkedet. For flere af kvinderne er 
deres ret til dansk sprogskole udløbet når de når dertil – og de går videre til gruppe 2 i næste afsnit: 

2. Disse kvinder kan ikke tale dansk og har ingen erhvervserfaring, men håber stadig på et job eller en 
uddannelse. En midlertidig praktikplads leveres af kommunen, men uden ordentlig erhvervserfaring og 

 
 

1. 1 Razan Haugaard, foredragsholder, integrationsekspert og medforfatter til bogen: "Det er kvinder som 
mig, de kalder kvinder som mig, de kalder ofre", telefoninterviewden 18. februar 2020. 
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sprogkundskaber får de ikke tilbudt en fast stilling. Dette nederlag er mentalt udfordrende - og de går 
videre til gruppe 3 i næste afsnit: 

3. Disse kvinder har intet selvværd eller selvtillid, kan ikke tale dansk og er uden uddannelse og job. For at 
få det krævende system væk fra ryggen bruger kvinden deres sygdomme somidentitet. Psykisk sygdom 
bliver til fysisk sygdom. De mister troen på deres liv, men bevarer succes somomsorgsperson for 
familien. Børnene er veluddannede, og familien kan spise varm mad hver dag. Kvinden har identitet som 
husmor. 
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3. Ressourcer og hindringer for beskæftigelse blandt 
nøglegrupper af indvandrerkvinder 

 
Efter at have observeret betydelige forskelle i beskæftigelsen mellem danskfødte kvinder og 
indvandrerkvinder, med særligt store underskud blandt kvinder fra ikke-vestlige lande som Syrien og 
Tyrkiet, vil vi undersøge, hvilke ressourcer og barrierer der påvirker indvandrerkvinders muligheder for at 
komme ind på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af eksisterende rapporter og data fremhæver dette kapitel fem 
faktorer, der giver mening for mange indvandrerkvinders beskæftigelse i Danmark: sprogfærdigheder, 
uddannelsesniveau, erhvervserfaring og viden om den danske arbejdskultur, fysisk og mental sundhed samt 
familiesituation. 

 
 
 

Sprogfærdigheder 
Da dansk ikke er et almindeligt lært sprog i andre lande, ankommer stort set alle nye indvandrere til landet 
med ringe eller ingen talte eller skriftlige danske færdigheder. Selv om kendskab til engelsk kan fremme 
beskæftigelsen inden for nogle jobområder, identificerer mange aktører, der er involveret i 
beskæftigelsesuddannelsesprojekter, som en af de vigtigste faktorer for succes, 2 danske sprogkundskaber 
er nødvendige for at udføre størstedelen af de ledige job samt for at opbygge et bredere socialt netværk og 
engagere sig socialt på en arbejdsplads. 

Somaliske kvinder peger sprogfærdigheder ud som en vigtig faktor 3 . En gruppe somaliske kvinder mener 
ikke, at deres sprogkundskaber bør være en hindring for dem. Andre somaliske kvinder siger, at deres 
sprogkundskaber er mangelfulde, og de peger på dette som en af grundene til, at de ikke kan få et job. 
Nogle kvinder oplever, at sprogfærdigheder bruges som en undskyldning for nogle andre ting, som kolleger 
på en arbejdsplads kan være utilfredse med. 

 

Ifølge en jobcentermedarbejder har kvinderne oplagte ressourcer, fordi de kender andre sprog og andre 
perspektiver, der kan gavne en virksomhed 4 . Men det er jobcentrets medarbejderoplevelser, at 
kvindernes største barrierer er manglende netværk samt sproglige udfordringer: 

"Det danske sprog er vigtigt. Hvis kvinderne har været arbejdsløse i et år, skyldes det ofte 
deres manglende danskkundskaber. Ofte bruges sproget som begrundelse for 
jobafvisningen – men i virkeligheden kan der være en anden årsag til afvisningen. Det kan 
skyldes, at kvindens uddannelse fra hjemlandet ikke stemmer overens med det danske 

 
 
 

2 LG Insight, 2017. “Evaluering af "Projekt 500": Ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere i arbejdsstyrken” 
[Evaluation of ’Project 500’: Getting unemployed family - and spouse-supported new Danes into the workforce]. 
https://integrationsnet.dk/media/3672638/evaluering_projekt-500_l g-insight.pdf. 
3 Væksthusets forskningscenter, 2018. “Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed”.   http://vaeksthusets- 
forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2019/01/Somaliske-kvinders-fortaellinger-om-arbej         de-og-ledighed_WEB.pdf 
4 Employee at Copenhagen   Municipality (Job centre), interview on the 20th of February, 2020 

https://integrationsnet.dk/media/3672638/evaluering_projekt-500_lg-insight.pdf
http://vaeksthusets-/
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uddannelsessystem, så det kan være svært for en arbejdsgiver at vide, hvad personens 
kompetencer er. Og i disse tilfælde er praktikophold og løntilskud et godt alternativ." 

 
Men for Pernille Kiær fra firmaet De Forenede Dampvaskerier 5 er sprogfærdighederne ikke de vigtigste. 
Hun kommenterer vigtige ressourcer for kvinderne til at begynde at arbejde: 

 
"Første skridt er, at virksomheden har brug for arbejdskraft. Det andet skridt er, at 
kvinderne skal udvise motivation, viljestyrke og engagement. At lære dansk og tilegne sig 
færdighederne til at arbejde i produktionen følger automatisk. Kvinderne skal også være 
selvhævdende og sige nej for at starte en opgave, hvis de ikke ved alt, hvad de behøver at 
vide for at løse opgaven endnu – de har brug for mere selvtillid". 

 
 
 

Uddannelsesniveau 
Det foregående kapitel viste, at forskellene i beskæftigelsesfrekvensen mellem danskfødte kvinder og 
indvandrerkvinder fra lande uden for EU-28 er blandt personer med kort, mellemlang og videregående 
uddannelse, men at den samlede erhvervsfrekvens er meget lavere blandt personer med en videregående 
uddannelse. Indvandrerkvinder fra lande uden for EU-28 har i gennemsnit kortere uddannelser end deres 
danskfødte kolleger, og derfor er virkningerne af uddannelse en stærk drivkraft for beskæftigelseskløften. 

 

I Danmark er 16 procent af den indfødte kvindelige befolkning i deres primære erhvervsaktive alder (25 - 64 
år) i denne kategorisering. Blandt indvandrerkvinder fra lande uden for EU-28 er dette tilfældet for 26 %. 
Indvandrerkvinder uden for EU-28 er således mindre uddannede end indfødte danske kvinder, hvilket vi 
identificerer som en barriere for at komme ind på det danske arbejdsmarked. 

 
Figur 8: Uddannelsesniveau for kvinder i Danmark i alderen 25 -64 år efter oprindelsesland i 2018 
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Less than primary, primary and lower secondary education 
Upper secondary and post-secondary non-tertiary education 
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Bemærk: Mindre end grundskolen svarer till niveau 0-2, gymnasialuddannelse svarer til niveau 3-4 og den videregående uddannelse svarer til 
niveau 5-8. 
Kilde: Eurostat 

 
 
 
 

5 Pernille Kiær, CSR Manager, DFD – De Forenede Dampvaskerier A/S, telephone interview on the 18 th of February 2020 
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Desuden viser en nyere dansk undersøgelse, at uddannelser, der gennemføres i Danmark, har en langt 
mere positiv indflydelse på beskæftigelsen end uddannelser fra ikkevestlige indvandreres 6 oprindelsesland. 
Det betyder, at indvandrerkvinder med uddannelser fra ikkevestlige lande er dårligere stillet på det danske 
arbejdsmarked i forhold til andre med danskundervisning; samtidig viser det, at en aflægning af den 
formelle uddannelse i Danmark kan være en vigtig skridtsten for indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. 

 
 
 

Joberfaring, viden om og tillid til jobsøgende 
De fleste arbejdsløse indvandrerkvinder har meget lidt eller ingen erfaring med at arbejde i Danmark, 
hvilket udgør en meningsfuld hindring for deres adgang til arbejdsmarkedet. 7 Bortset fra den manglende 
erfaring, som i sig selv skader jobsøgende chancer, når de ansøger om job, viser de eksisterende rapporter, 
at mange af disse kvinder også mangler viden om, hvordan man finder jobmuligheder, og hvordan man 
ansøger om job. Ifølge data fra det danske 'Employment Indicator Project' (BIP), der sporede næsten 3707 
arbejdsløse med indvandrerbaggrund for at finde nyttige indikatorer til at spore fremskridt på 
arbejdsmarkedet, har indvandrerkvinder fra ikkevestlige lande en lavere grad af tillid til, at deres evner kan 
bruges på en arbejdsplads, og lavere viden om, hvad de skal gøre for at få et job, end etniske danskere og 
"ikkevestlige" mænd gør.8 På den anden side tyder resultaterne af det samme projekt på, at 
indvandrerkvinderne i undersøgelsen søger flere job end etnisk danske kvinder og synes at have stærkere 
personlige netværk end deres arbejdsløse etnisk-danske kolleger. 

 
Et gennemgående tema i flere af de eksisterende rapporter er manglende viden. Ifølge Pernille Kiær 9 : 

 
"Kvinderne mangler viden – og virksomhederne mangler viden. Der er mange aspekter, som 
virksomheden måske ikke er forberedt på, hvis de ikke er vant til at arbejde og håndtere 
denne målgruppe" 

 
I Pernille Kiærs perspektiv når kvinderne siger deres job op, er barriererne og udfordringerne for eksempel, 
at de ikke får lov til at bringe deres mobiltelefon ind i produktionshallen, eller bliver bedt om at tage deres 
vielsesring af (af hygiejniske årsager) – eller hvis de ikke får lov til at dække sig helt ned til deres hånd, mens 
de arbejder. 

 
Pernille Kiær fortæller om et projektsamarbejde mellem DFD og Frederiksberg Kommune, hvor en gruppe 
kvinder samtidig startede på DFD i praktik. Kvinderne pendlede sammen for at arbejde og støttede 

 

 
6 Jacob Nielsen Arendt, 2018. “Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og 
familiesammenførte” [The relation between employment and education for non-Western refugees and family migrants]. 
Rockwoll Foundation, Working paper 54. 

 
7 LG Insight, 2017. “Evaluering af "Projekt 500" (se ovenfor); og Væksthusets Forskningscenter, 2018. “Ikke-vestlige 
indvandrere. Karakteristika, jobparathed og aktive indsatser.” http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp- 
content/uploads/2018/11/Ikke-vestlige-indvandrere_karakteristika-jobparathed-o g-aktive-indsatser.pdf. 

 

8 Ibid. 
 

9 Pernille Kiær, CSR Manager (Se ovenfor) 

http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/11/Ikke-vestlige-indvandrere_karakteristika-jobparathed-og-aktive-indsatser.pdf
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/11/Ikke-vestlige-indvandrere_karakteristika-jobparathed-og-aktive-indsatser.pdf
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hinanden gennem hele processen, især i begyndelsen var det godt for dem at have gruppens sikkerhed. Der 
er behov for viden og følelsen af sikkerhed: 

 
"Kvinder, der for nylig er blevet henvist til praktikophold hos os, er primært kvinder, der har 
været i Danmark i mange år. De har aldrig haft et job, ikke engang i deres hjemland. Og de 
nu nødt til at lære at gå på arbejde (...) Det praktiske aspekt af arbejdets start er et stort 
problem for disse kvinder. De har aldrig brugt offentlig transport før. De kender ikke 
vigtigheden af at dukke op til tiden. De er usikre på, om det overhovedet er muligt at 
mødes tidligt, når de også skal aflevere deres børn i dagpleje, skole osv. Og de er 
overraskede over, at du er nødt til at medbringe din egen frokost til arbejde." 

 
Siden 2003 har KVINFO's mentornetværk brugt frivillige mentorordninger og netværkssamarbejde med det 
formål at åbne døre for det danske samfund og arbejdsmarkedet for kvinder med indvandrer- 
/flygtningebaggrund. 10 Indvandrerkvinder deltager for at øge netværket, større viden om danskere og 
viden om det danske samfund og arbejdsmarkedet. 

 
Ifølge en medarbejder på Jobcentret i København 11 kommer mange kvinder til Danmark som 
familiesammenført og med en uddannelse fra hjemlandet. Disse kvinder føler et tab af arbejdsidentitet: 

 
"Når kvinderne kommer til Danmark, skal de starte forfra med et nyt sprog og finde et nyt 
job. Hvis de er arbejdsløse i mere end et år, begynder de at genoverveje deres situation og 
søger job i områder uden for deres uddannelse – hvor de er overkvalificerede". 

 

Ifølge en analyse af udfordringer og potentialer for integration af 12 indvandrerkvinder handler det om at se 
kvinders færdigheder hjemmefra som værdifulde i Danmark 13 . De har for eksempel vænnet sig til at drive 
en stor husstand, og det er faktisk det overblik, der efterspørges i mange brancher i Danmark. 

 
Det er i Razan Haugaards 14 erfaring, at hvis man spørger kvinderne om deres evner, svarer de 'ingen': 

 
"Selvom kvindernes hjem er rene og pæne og deres børn trives, de gør alt hvad de kan for 
at forpurre indsatsen i kommunen, fordi de er bange for nederlag (...) Det er vigtigt, at 
kvinden kan se formålet med at gå på arbejde. Forandring er lettere, når du ved, at der er et 
formål. Og – alle vil blive genkendt, anerkendt og rost for sin indsats". 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Lotte Bloksgaard, 2010 (FREIA Aalborg Universitet). ” Integration, mentorordninger og netværk. Erfaringer fra KVINFO’s 
mentornetværk for indvandrer- og flygtningekvinder i Danmark” 
11 Employee at Copenhagen Municipality (Job center), interview d. 20. Februar 2020 
12 Cevea, 2019. ”Bryd barriererne - Udfordringer og potentialer for integration af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på det 
danske arbejdsmarked”. https://cevea.dk/debat/29-arbejdsmarked/2128-rapport-og-losningskatalog-bryd-barriererne 13 

Cevea, 2019. (See ovenfor) 
14 Razan Haugaard, fordragsholder, integrations ekspert and medforfatter på bogen: ”Det er kvinder som mig, de kalder ofre” ("It 
is women like me they call victims"), telefon interview d. 18. Februar 2020 

https://cevea.dk/debat/29-arbejdsmarked/2128-rapport-og-losningskatalog-bryd-barriererne
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Fysisk og mental sundhed 
De eksisterende undersøgelser identificerer især sundhedsspørgsmål som udfordringer for 
indvandrerkvinder, der kommer ind på arbejdsmarkedet i samme omfang som indfødte kvinder. 15 Ifølge 
offentligt registrerede data om selvopfattet helbred er kvinder af etnisk-dansk oprindelse mere tilbøjelige 
til at opfatte deres sundhedsstatus som "god" eller "meget god" sammenlignet med kvinder fra lande uden 
for EU-28. Modsat opfatter kvinder fra lande uden for EU-28 generelt oftere deres helbred som "dårligt" og 
"meget dårligt" sammenlignet med indfødte danske kvinder (se figur 9 nedenfor). 

 
Figur 9: Selvopfattet helbred hos kvinder i Danmark i alderen 25 -54 år efter oprindelsesland i 2016* 

 
 
 

Non-EU28 countries 
 
 

Denmark 
 
 

 
Bemærk: Bemærk, at data er fra 2016 og ikke omfatter aldersgruppen 54-64 år på grund af tilgængelighed. Kilde: Eurostat 

 
Sundhedsspørgsmål er kendt for at ramme flygtninge uforholdsmæssigt hårdt, da mange oplever fortsatte 
følger af traumer i deres hjemland eller oplever at flygte til Danmark. Som det fremgår af figur 10 nedenfor, 
fik størstedelen af de syriske kvinder i Danmark opholdstilladelse gennem asyl eller familiesammenføring til 
flygtninge – denne gruppe vil derfor sandsynligvis være sårbar over for særlige sundhedsmæssige 
udfordringer. 

 
Figur 10: Opholdstilladelsestyper blandt de tre største nationale baggrundsgrupper af indvandrerkvinder* udvandrede til Danmark i 
perioden 2009-2018 efter oprindelsesland; procentdele af hver baggrundsgruppe med national oprindelse med hver type 
opholdstilladelse. 
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Bemærk: *alle aldersgrupper, i alt kvinder immigrerede fra 2009-2018, **Tyrkiet n=3.018, Syrien n=14.376, Thailand n=4.993. 
Kilde: egen beregning baseret på data fra Danmarks Statistik. 

 

15 Thomas Liebig & Kristian Rose Tronstad (OECD), 2018. “Tredobbelt ulempe? Første overblik over integrationen af 
flygtningekvinder." OECD's arbejdsdokument om social, beskæftigelse og migration nr.. https://www.oecd- 
ilibrary.org/employment/triple-disadvantage_3f3 a9612- en. 
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Eksisterende undersøgelser viser også, at mange beskæftigelsesorienterede projekter rettet mod 
indvandrerkvinder i Danmark skal tage den udfordring op, som mange kvinder med ikke-vestlig baggrund 
oplever. 

 
Generelt viser eksisterende ressourcer baseret på erfaringer fra de nordiske lande vigtigheden af dialog og 
vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforståelse. 16 Gennem vejledning af kvinderne bør man være 
opmærksom på forståelsen af sygdom og tilgangen til sundhed i Danmark, og hvordan dette påvirker 
arbejdsgivernes forventninger til fremmøde og forebyggelse af fravær. 

Ifølge Razan Haugaard 17 er kvindernes fælles træk - uanset nationalitet - deres manglende viden om 
samfundet, ingen kontrol over deres eget liv, socialt isolerede - de føler sig udeladt og har traumer fra 
deres familie, baggrund og/eller personlige nederlag. Hun peger på følgende barrierer for sygdom: 

 
"Det er vigtigt at give mulighed for en tilpasningsperiode for kvinder, der lige har startet et 
job/praktik. De er ofte i ufaglærte job og får ømme muskler, fordi de bruger andre muskler, 
end hvad de er vant til - og måske også får hævede ben. Kvinderne kan få hovedpine, fordi 
de får en masse ny viden. De første to uger i et nyt job/praktik er skræmmende for 
kvinderne – og flere kvinder melder sig syge. Ingen har fortalt dem, at det er svært at starte 
et nyt job, og at de har brug for tid til at tilpasse sig deres krop, fordi den bliver brugt på en 
anden måde ". 

 
Familiesituation 
Desuden påvirkes mange indvandrerkvinders beskæftigelsessituationer af deres familiemæssige situation, 
nemlig deres rolle som mødre og hustruer. Især blandt flygtninge har mange kvinder børn i årene efter 
deres ankomst til landet, hvilket udgør en udfordring for sprogindlæringen og tidlig indtræden på 
arbejdsmarkedet. 18 Desuden har mange indvandrerkvinder en baggrund i kulturer, hvor kvinder har det 
primære ansvar for børnepasning og arbejde i hjemmet. Derfor har støtte fra kvinders ægtefæller eller 
personlige netværk til beskæftigelsesrelaterede programmer vist sig at være afgørende for deres 
potentielle succes med at komme ind på arbejdsmarkedet. 19 

 
Nordisk viden indikerer også, at kvinder er mindre til stede på arbejdsmarkedet på grund af blandt andet 
ansvaret for familien, gentagne graviditeter og kulturelle forventninger til deres rolle i hjemmet. Der skal 
fokuseres på kønsroller, familieværdier og kvinders forpligtelser i hjemmet, og den arbejdsorienterede 
indsats bør være fleksibel. Det er også vigtigt at inddrage ægtefællen, familien og det bredere netværk for 
at sikre den nødvendige støtte til, at kvinderne kan arbejde. 

 
 
 
 

16 Nordisk Ministerråd, 2019. “Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt 
bedste viden fra de nordiske lande”. https://www.norden.org/en/node/36566 
17 Razan Haugaard (se ovenfor). 
18 Tronstad, 2018 (se ovenfor). 
19 LG Insight, 2017. “Evaluering af "Projekt 500" (see above). 

https://www.norden.org/en/node/36566
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Ifølge analysen af udfordringer og potentialer for integration af indvandrerkvinder 20 spiller troen på, at det 
rent faktisk kan lykkes, en afgørende rolle. Dette kræver arbejde for at øge selvtilliden generelt til 
kvinderne selv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Cevea, 2019. (Se ovenfor) 
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4.  Hvad virker? Eksempler på bedste praksis fra 
Danmark 

 
På baggrund af eksisterende rapporter, evalueringer og interviews med 4 relevante interessenter har vi 
udvalgt flere eksempler på bedste praksis, som vi kan præsentere nedenfor. Der er flere fællestræk i de 
eksempler på bedste praksis, vi nu har fået kendskab til: viden er et vigtigt element kombineret med 
forskellige konkrete værktøjer til at komme ind på arbejdsmarkedet. 

 
 
 
Familiestøttede indvandrere – projekter i 20 kommuner 
Fra 2012 til 2015 fik omkring 20 kommuner støtte fra en pulje fra Integrationsministeriet på omkring 50 
millioner kroner. Kommunerne har arbejdet hårdt for at få flere ægtefæller i almindelig beskæftigelse, 
erhvervspraktik eller job med løntilskud. Målgruppen er indvandrere med ikke-vestlig baggrund, som på 
grund af sproglige og sociale udfordringer og ringe erhvervserfaring ligger langt fra arbejdsmarkedet. 
Omkring en tredjedel af projektet var primært rettet mod kvinder (primært familiesammenføring), og 
størstedelen kom fra Asien 21. 61 procent af de ægtefælleafhængige kvinder i Danmark har ingen 
registreret uddannelse, og 81 procent af dem har ingen erhvervsuddannelse. 

 
Alle projekterne fokuserer på følgende udfordringer for integration på arbejdsmarkedet blandt deltagerne: 
manglende sprogkundskaber, manglende viden om det danske arbejdsmarked, manglende viden om 
jobsøgning, manglende viden om uddannelsesmuligheder og/eller manglende netværk blandt 
medarbejderne. 

 
Anbefalinger til handling: 

 
1. Individuel vejledning og gruppebaseret undervisning med fokus på afklaring af færdigheder og 

erfaringer, hvordan disse færdigheder/erfaringer kan bruges på det danske arbejdsmarked, og hvordan 
den enkelte kan komme i job eller uddannelse – herunder hjælp til at forberede CV 

2. Opmærksomhed på faglige kvalifikationer i form af danskundervisning og korte joborienterede kurser 
eller uddannelser 

3. Opmærksomhed på behovet for sociale, sundhedsmæssige og/eller familiemæssige indgreb, herunder 
fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde 

4. Opretholde for kontakt med relevante virksomheder. Øget geografiskog faglig mobilitet og øget aktiv 
brug af netværk til jobansøgning. Brug af virksomhedspraktikmed fokus på at opnå ordinære betalte 
timer så hurtigt som muligt 

 
 
 

21 COWI, opsøgende og beskæftigelsesorienteret indsats for ægtefælle-forudsat indvandrere. 
Målgruppeanalyse og evaluering af tidligere projekter, 2011-2017: https://uim.dk/filer/nyheder- 
2018/slutevaluering-af-opsogende-og-beskaeftigelsesrettet-indsats-for-aegtefaelleforsorgede-indvandrere- 
perioden-2011-2017.pdf 

https://uim.dk/filer/nyheder-2018/slutevaluering-af-opsogende-og-beskaeftigelsesrettet-indsats-for-aegtefaelleforsorgede-indvandrere-perioden-2011-2017.pdf
https://uim.dk/filer/nyheder-2018/slutevaluering-af-opsogende-og-beskaeftigelsesrettet-indsats-for-aegtefaelleforsorgede-indvandrere-perioden-2011-2017.pdf
https://uim.dk/filer/nyheder-2018/slutevaluering-af-opsogende-og-beskaeftigelsesrettet-indsats-for-aegtefaelleforsorgede-indvandrere-perioden-2011-2017.pdf
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5. Fastholdelse indsats. Varige forbindelser med arbejdsmarkedet kan kræve fordele. 
 

Ifølge projektlederen har "målgruppen en stor motivation for projektet til at blive selvstændig, blive 
rollemodeller for deres børn, have permanent opholdstilladelse, komme på nettet og tjene deres egne 
penge". 

 
"Projekt 500" er et af ovenstående projekter – et samarbejde med Aarhus, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, 
Holstebro, Hjørring og Rødovre Kommune og CABI22 Integrationsnet. Gruppen på 500 projektdeltagere var 
blandet med hensyn til national oprindelse - de største grupper blandt de næsten 300 deltagere var fra 
Thailand og Tyrkiet, ellers kom de fleste deltagere fra andre ikke-vestlige lande. Et mindretal kom fra 
vestlige lande, herunder Rumænien og Polen. Evalueringen viser, at: 

1. Personlige relationer har en positiv indvirkning på resultaterne af beskæftigelsesorienterede projekter, 
så det anbefales at udpege specifikke personer, der har det primære ansvar for forholdet og initiativet i 
forhold til hver enkelt deltager 

2. Projektet bemærkede interesse blandt nogle deltagere i at etablere deres egen lille virksomhed - derfor 
kan det være særlig relevant for indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet at tilbyde uddannelse og 
mentorordninger specifikt i forbindelse med iværksætteri 

3. De bedste resultater opnås, når de, der kører projektet, har direkte kontakt til virksomheder (potentielle 
arbejdsgivere i målgruppen) 

4. Programevalueringen peger på et stort behov for grundlæggende rådgivning om det danske 
arbejdsmarked, herunder jobfunktioner, sektorer og typer af arbejdsgivere og muligheder for at få et 
job. 

 
 
Nyankomne flygtningekvinder – projekter i 9 kommuner 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udvalgt ni kommuner, der har held til at få 
nyankomne kvinder i beskæftigelse til en kvalitativ undersøgelse af kommunernes 23 indsats. Kommunerne 
er: Bornholm, Frederiksberg, Frederikshavn/Læsø, Kalundborg, Kolding, København, Middelfart, Tårnby- 
Dragør og Aabenraa. 

 
Målgruppen er nyankomne flygtningekvinder samt kvinder, der er kommet til Danmark på grund af 
familiesammenføring. Det mest almindelige kendetegn ved begge grupper af kvinder var, at de alle havde 
været i Danmark i to år siden deres ankomst og stadig ikke havde nogen beskæftigelse. 

 
En af de metoder, der blev anvendt, var at gøre disse kvinder opmærksomme på, at de har kompetencer, 
selv om de arbejder i den private sfære (som husmødre). De skal gøres opmærksomme på, at de både kan 
udføre deres husarbejde og opdrage børn, og at de stadig har kompetencer, der kan bruges på en bestemt 
arbejdsplads i Danmark. At skabe denne bevidsthed gjorde disse kvinder mere trygge ved sig selv, og det 

 

22 LG Indsigt: Evaluering af "Projekt 500": Ledige familie og ægtefæller støttede nye danskere i arbejdsstyrken 
(2017). https://integrationsnet.dk/media/3672638/evaluering_projekt-500_lg-insight.pdf 
23 Styrelsen for International Rekruttering og Integration: Sådan får de bedste kommuner flygtningekvinder i job: 
Kortlægning af beskæftigelsesindsatsen i ni kommuner målrettet tilflyttere og familiesammenføring for 
flygtninge(2018), https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/1.-aktiv-indsats/sadan-far-de-bedste- 
kommuner-flygtningekvinder-i-beskaeftigelse 

https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/1.-aktiv-indsats/sadan-far-de-bedste-kommuner-flygtningekvinder-i-beskaeftigelse
https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/1.-aktiv-indsats/sadan-far-de-bedste-kommuner-flygtningekvinder-i-beskaeftigelse
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var et springbræt til at få et job i Danmark. At skabe denne form for bevidsthed fjerner også de barrierer, 
som kvinder kan have haft med hensyn til deres lave uddannelsesniveau, familieroller, kulturelle 
påvirkninger og ikke har arbejdet i det offentlige rum i de lande, hvor de kommer fra. 

 
Se citater nedenfor fra forskellige kommuner, der foreslår den bedste tilgang til at få nyankomne 
flygtningekvinder, samt kvinder, der er kommet til Danmark for at blive genforenet med flygtningefamilier, 
der bor i Danmark, i beskæftigelse (indsamlet af SIRI): 

"Vi lover ikke virksomheder mere, end hvad vi kan levere. Vi annoncerer ikke, at 
målgrupperne/enkeltpersoner kan præstere ud over deres formåen, og hvis en virksomhed siger, at de ikke 
kan tage dem ind, eller at de ikke kan fortsætte deres praktikophold der, stopper vi praktikopholdet med det 
samme". Leder, Middelfart Kommune. 

 
”Kvinderne har ofte helbredsproblemer, som lægerne ikke altid er enige i, for eksempel er man ikke syg, 
fordi man er gravid. I den forbindelse er det vigtigt at have en dialog med kvinderne om dette. Vi fortæller 
kvinderne, at de skal i praktik og informerer om, at graviditet ikke er en barriere". Leder, Middelfart 
Kommune. 

 
"Det er vigtigt at være direkte, når man kommunikerer med kvinder og etablerer en fast ramme for kvinder 
og mænd. Den meget humane tilgang virker ikke". Leder, Middelfart Kommune. 

 
“Vi taler med de mænd og kvinder om, at de er kommet til et land, hvor kvinder er lige så værdige på 
arbejdsmarkedet, som mænd. Vi taler med dem om, hvordan man kan strukturere sin dag i forbindelse med 
pasning af børn. Vi informerer mændene om, at det også kunne være en god idé, at de også henter børnene 
og så videre, men vi forhandler ikke med dem". Leder, Taarnby Kommune. 

 
SIRI peger på følgende tilgange for at få målgruppen i beskæftigelse: 

 
1. En motiverende samtale – find ud af, hvad der motiverer målgruppen. For eksempel kan du understrege 

på de økonomiske fordele ved at være på arbejdsmarkedet i stedet for at fokusere på selve jobbets art 
(rengøringsjob) 

2. Børnepasning og det danske system – det er vigtigt at forstå den kulturelle baggrund, kvinderne har med 
sig. F.eks. kan en kvinde være ansvarlig for børnepasning og kan kun se sig selv i privatsfæren. Her er 
det vigtigt at udfordre denne opfattelse og i stedet understrege, at både mænd og kvinder er ansvarlige 
for børnepasning i samtaler med både mænd og kvinder. Dette kan gøres ved at tale med familien om 
brugen af institutioner (skoler og børnehaver) og betydningen af begge forældre at være på 
arbejdsmarkedet 

 
 

Anbefalinger i samarbejde med virksomheder: 
 

1. Klar forventningsjustering mellem målgruppen og virksomheden er af afgørende betydning, fordi de 
begge ved, hvad de kan forvente af hinanden. 

2. Tæt opfølgning på målgruppen under deres praktik i virksomheden 
3. Brug af mentorer – en mentor kan hjælpe målgruppen, og virksomheden kan bidrage til, at målgruppen 

kan blive på arbejdspladsen. 
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Typisk har kvinderne mange ressourcer, som de ikke er klar over, som kan overføres til 
joborienterede ressourcer – og det kræver mere fokus.: "Hvordan kan de kompetencer, 
som kvinderne har som projektledere derhjemme, overføres til arbejdspladsen?" spørger 
Pernille Kiær, CSR Manager, DFD – De Forenede Dampvaskerier A/S. 

 
 
 
Hvad virker? Stemmer af somaliske kvinder 
Et forskningsprojekt fra 2018 24 har sat fokus på årsagerne til, at de fleste somaliske kvinder i Danmark i 
aldersgruppen 30-59 år står uden for arbejdsmarkedet set fra kvindernes eget perspektiv. Det er derfor 
kvindernes egne fortællinger, deres erfaringer og synspunkter fremhævet i dette projekt kombineret med 
forskningsundersøgelser på dette område samt eksisterende aktioner over for nyankomne flygtninge i de 
øvrige nordiske lande. I alt har 50 kvinder deltaget i undersøgelsen. 

 
De fleste somaliske kvinder i Danmark i alderen 30-59 år står uden for arbejdsmarkedet – tre ud af fire var i 
2017 på offentlig forsørgelse (Danmarks Statistik, 2018). Fælles for kvinderne er, at de alle kom til Danmark 
i forbindelse med borgerkrigen i Somalia, og de fleste af dem bor i byens boligforening. 

Dybest set, disse kvinder ønsker at blive mødt i øjenhøjde med en tilgang præget af anerkendelse og 
respekt, hvor nysgerrighed er lyttet til og kiggede på hver kvindes unikke situation. Desuden anbefaler 
kvinder følgende: 

1. Helhedsorienteret indsats baseret på kvinders udfordringer og ressourcer snarere end ensidige 
bestræbelser, hvor praktikere er den fremtrædende indsats 

2. Indsats i betragtning af kvinders familiesituation og samtidig hjælpe kvinder med sygdomog traumer 
klare. 

3. Praktikere, der støtter kvinders egne personlige ressourcer, interesser og ønsker, samt at de 
praktiserende læger har jobmuligheder. Kvinder kræver praktikere med klare formål, klar stemme af 
forventninger og med udsigt til job bagefter og involverer kvinders interesser og mål. I den forbindelse 
ønsker kvinderne, at sagsbehandlerne skal være bedre til at presse arbejdsgiverne i forbindelse med 

4. Bedre afdækning og anerkendelse af kvinders færdigheder og ressourcer 
5. Aktioner, der involverer civilsamfundet og de somaliske kvindeorganisationer, da der er mange 

ressourcer i disse foreninger i forbindelse med formidling af unik viden og erfaring 
6. Initiativer og tiltag, der er med til at skabe mangfoldighed på det danske arbejdsmarked, så somaliske 

kvinder ikke oplever diskrimination 
 
 

Om praktikpladser og virksomheders rolle i integrationen, siger Pernille Kiær, CSR Manager, DFD – De 
Forenede Dampvaskerier A/S: 

"Det er vigtigt at lederne overvejer opgaver eller funktioner, som virksomheden har brug 
for arbejdskraft til, ikke fuldtidsstillinger, fordi en flygtning der arbejder på fuld tid, er 

 

24 Væksthus forskningscenter: Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og arbejdsløshed (2018). 
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2019/01/Somaliske-kvinders-fortaellinger-om- 
arbejde-og-ledighed_WEB.pdf 

http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2019/01/Somaliske-kvinders-fortaellinger-om-arbejde-og-ledighed_WEB.pdf
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2019/01/Somaliske-kvinders-fortaellinger-om-arbejde-og-ledighed_WEB.pdf
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problematisk. Praktikophold er et godt værktøj, fordi kvinderne får mulighed for at teste og 
træne på en dansk arbejdsplads, før de måske bliver ansat". 

 
Hvad angår virksomhedernes rolle, siger Razan Haugaard, foredragsholder, integrationsekspert og 
medforfatter til bogen: "Det er kvinder som mig, de kalder de" ("Det er kvinder som mig, de kalder ofre") 

 
"Det er vigtigt, at kvinderne bliver mødt af krav fra virksomhederne, men ikke for mange 
krav. Nogle virksomheder med kvinder i praktik ser dette udelukkende som en del af deres 
CSR-strategi og stiller ingen krav til kvinderne. Kvinderne bliver ikke andet end 
dekorationer. Andre virksomheder ser kvinder som ressourcer og glemmer, at de aldrig har 
været en del af arbejdsmarkedet. De kan sætte en kvinde på en aftenvagt, men det er ikke 
muligt for hende, fordi hun også går i sprogskole og passer sine børn og familie om aftenen 
(..) Det er vigtigt, at kvinden kan se formålet med at gå på arbejde. Forandring er lettere, 
når du ved, at der er et formål. Og – alle vil blive anerkendt, anerkendt og rost for sin 
indsats". 

 
 
 

Andre anbefalinger - hvad virker? 
Mentorordninger kan hjælpe kvinder med at udvikle netværk til indfødte, som indvandrer- og især 
flygtningekvinder ofte 25 mangler job. 

Pernille Kiær, CSR Manager, DFD – De Forenede Dampvaskerier A/S, fortæller om et projektsamarbejde 
mellem DFD og Frederiksberg Kommune, hvor en gruppe kvinder startede hos DFD i praktik på samme tid. 
Kvinderne pendlede sammen for at arbejde og støttede hinanden gennem hele processen, især i 
begyndelsen var det godt for dem at have gruppens sikkerhed. 

 
Razan Haugaard, foredragsholder, integrationsekspert og medforfatter til bogen: "Det er kvinder som mig, 
de kalder ofre" ("Det er kvinder som mig, de kalder ofre") har succes med at bruge fællesskabet som 
metode og arbejde med kvinder i grupper: 

"Jeg bruger kvindernes ressourcer og hjælper dem med at tro på sig selv og hjælper den 
enkelte kvinde med at se sine ressourcer: Har hun børn? Hvem laver mad derhjemme? 
Hvem gør rent? Kvinderne skal udvikle sig og modtage en masse viden, så de kan navigere 
på en arbejdsplads og i samfundet. Den enkelte kvinde skal lære sociale og uformelle regler 
på arbejdspladsen. Når hun er færdig med sine egne opgaver, skal hun lære at tilbyde 
andre hjælp. De sociale kompetencer er ofte vigtigere end de faglige kompetencer". 

Desuden er det ifølge Razan Haugaard vigtigt, at de, der arbejder med disse kvinder, er åbne om vanskelige 
spørgsmål som social kontrol: 

 
 

25 Thomas Liebig & Kristian Rose Tronstad - Wikipedia (OECD): Tredobbelt ulempe? En første oversigt over 
integrationen af flygtningekvinder (2018), https://www.oecd-ilibrary.org/employment/triple- 
disadvantage_3f3a9612-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/triple-disadvantage_3f3a9612-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/triple-disadvantage_3f3a9612-en
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"Hvis kvinderne nægter at arbejde med alkohol. Eller de nægter at gøre rent hos en enkelt 
mand. Det skyldes, at hun er bange for, hvad andre vil mene om hende. Og i disse tilfælde 
er fællesskab med andre kvinder afgørende. Find 10 kvinder og kør dem gennem det 
samme kursus, hvor de får mulighed for at tale med hinanden og ikke om hinanden. Tal 
åbent om social kontrol og lad dem dele deres egne erfaringer. Kvinderne kender til social 
kontrol, og hvordan den påvirker sig selv og deres børn – og de ønsker ikke at udsætte 
andre for det samme". 

 
Ifølge en jobcentermedarbejder fra Københavns Kommune er der flere gode måder at understøtte kvinders 
vej mod beskæftigelse på: 

 
"Praktikophold og løntilskud er gode værktøjer til at få erfaring, uddanne danskkundskaber, 
navigere på en arbejdsplads, netværke og udvide CV. Frivilligt arbejde er også et godt 
værktøj. Det er med til at nedbryde barrierer, netværke, tilegne sig nye færdigheder og 
uddanne det danske sprog – i kombination med sprogskolen. Det er positivt at tilføje 
frivilligt arbejde på CV'et og kan også bruges strategisk i forhold til, hvilken type job du 
ønsker". 
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