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”Veje til beskæftigelse for flygtninge-og invandrerkvinder”

En gudie basert på den beste viden fra de nordiske lande, Nordisk Ministerråd/Rambøll 2019 2



Effektive tiltak for å få innvandrerkvinner i arbeid

• Innvandrerkvinner må ta del i utdannelses- og arbeidsrettede innsater på like fot med menn

• Undersøkelser i Sverige indikerer at oppmerksomhet rettet spesifikt mot innvandrerkvinner i 
introduksjonsaktiviteter har en positiv effekt på arbeidsraten (OECD 2018)

• Arbeidsrettede innsatser; bruke av ordinært arbeidsliv, lønnssubsidier. 

• Lønnssubsidier brukes i mindre grad for kvinner enn for menn i Norge, Sverige og Danmark. Det er 
mindre forskjeller i bruk av lønnstilskudd mellom menn og kvinner i Norge (Nordic integration and 
settlement policies for refugees 2019) ) 

• Det må utvikles fleksible tilbud, også i introduksjonsprogrammene 
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Effektive tiltak fortsetter….. 
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• Utdannelse har større positiv avkastning for kvinner enn for menn. Kvinnelige flyktninger og 
familiegjenforente som utdanner seg i Danmark øker arbeidsdeltakelsen i langt høyere grad enn for 
menn som utdanner seg

• Kjønnsforskjeller i arbeidsdeltakelse mellom kvinner og menn, er markant mindre blandt flyktninger
med utdannelse fra Danmark enn blant flyktninger og familiesammenførte uten en utdannelse fra 
Danmark  (Rockwool Fondens forskningsenhet 2018). 

• Norge har brukt utdanning for lavt utdannede og rapporten konkluderer at det kan være noe av 
forklaringen på hvorfor Norge gjør det bedre for innvandrerkvinner (Nordic integration and 
settlement policies for refugees 2019)

• Studien konkluderer med at høy arbeidsdeltakelse for flyktninger på lang sikt delvis kan knyttes til 
investeringer i utdanning



Helhetlig innsats
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Må ha et arbeidsrettet og helhetlig fokus på innvandrerkvinners deltakelse

Fokus på 5 temaer:

• Styrke kompetanse og arbeidsrettede innsatser
• Kontakt/brobygging
• Familieforhold og barnepass
• Helse og sykdom
• Dialog og motivasjon
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Oversikt over publikasjoner og aktiviteter på integrasjonsområdet:

www.integrationnorden.org

Hjemmesiden til Nordisk Ministerråd. www.norden.org/da/integration
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