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Uddybende projektbeskrivelse 
 
Baggrund 
Formålet med dette projekt er at bidrage til udvikling af danske landdistrikter ved             
at undersøge nye borgeres formelle og uformelle veje mod selvforsørgelse i to af             
Region Sjællands landkommuner. Flygtninge og familiesammenførte udgør en        
befolkningstilvækst i landkommuner, der historisk har været præget af         
udflytninger fra land til by. Disse nye borgere repræsenterer således et potentiale            
for den fremtidige vækst i landdistriktsområder.  
 
Tilflytningen af nye borgere fra ikke-vestlige lande og deres relativt begrænsede           
tilknytning til arbejdsmarkedet har været genstand for intens debat,         
politikudvikling og løbende monitorering i en længere årrække. Kombinationen af          
et økonomisk opsving, ændret lovgivning og målrettede kommunale        
beskæftigelsesindsatser, afspejler sig i de seneste tal, der viser en positiv udvikling            
mht. nye borgeres beskæftigelsesgrad (KL 2017). I efteråret 2017 dokumenterede          
Danmarks Statistik, at andelen af flygtninge og familiesammenførte i ordinær          
beskæftigelse var steget med 15 procentpoint fra 2015 til 2017. Udviklingen er dog             
karakteriseret ved store kommunale forskelle og markante forskelle, hvis man          
vender blikket mod kvinderne, hvoraf kun 10% er i beskæftigelse (Danmarks           
Statistik september 2017). Dette er bekymrende, ikke blot for de enkelte familier,            
men også for de enkelte lokalsamfund, hvor deltagelse på arbejdsmarkedet har           
betydning for udvikling af positive fællesskaber, den kommunale økonomi og de           
lokale virksomheder, der indenfor flere fagområder oplever       
rekrutteringsudfordringer, som kun forventes at stige de kommende år (Region          
Sjælland 2016). 
 
Gennem større, kvantitative undersøgelser i dansk og nordisk sammenhæng (fx          
KORA 2016, Rockwool 2016, Nordisk Ministerråd 2017) kender vi til omfanget af            
nye borgere i beskæftigelse, og til dels til de konkrete effekter af de forskellige              
instrumenter i den formelle, beskæftigelsesrettede integrationsindsats (se fx        
Rambøll 2016). Til gengæld mangler vi fortsat kvalitativ viden, som ‘går bag om’ de              
tal og statistikker, der løbende produceres inden for området. Vi ved ikke meget             
om, hvordan nye borgere oplever og navigerer i de tilrettelagte          
integrationsprogrammer, og hvilke uformelle forbindelser, som styrker nye        
borgeres kapacitet og understøtter deres bestræbelser på, at blive selvforsørgende.          
Eksisterende benchmarking-analyser (fx KORA 2016) giver fx ikke indsigt i,          
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ikke meget om, hvilke uformelle veje og lokale støttestrukturer, der aktiveres når            
nyankomne flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse. Dermed        
ved vi heller ikke, hvilke forudsætninger, der i givet fald skal være til stede, for at                
det kan lykkes for nye borgere at komme i arbejde. Denne problemstilling er             
afsættet for dette projekt. 
 
Mange veje mod selvforsørgelse  
Hvor det kommunale integrationsprogram entydigt er tilrettelagt med henblik på,          
at bringe nye borgere i beskæftigelse gennem fx sprogkurser, praktikker og           
jobtræning (Udlændinge- og Integrationsministeriet 2018), peger forskningen på        
betydningen af lokale fællesskaber og brobyggende netværk, ikke mindst i          
landkommuner. Danske registerstudier viser fx, at nye borgere har størst          
sandsynlighed for at komme i arbejde, når de bor i nærheden af andre med samme               
nationalitet, og at de i højere grad end majoritetsbefolkningen finder job og            
rekrutteres gennem sociale netværk (Damm, 2009, 2014, Ejrnæs 2015). Kvalitative          
undersøgelser peger ligeledes på eksistensen af allerede etablerede familiære         
netværk og relationer (Larsen 2011a, Larsen 2011b) samt den rolle, som lokale            
ngo’er og civilsamfundet kan spille for etableringen af et værdigt liv i Danmark             
(Larsen 2011b, Larsen, Whyte og Olwig 2015, KL 2015, LG Insight 2017,            
Lemberg-Pedersen 2013, Røde Kors 2013, Svendsen 2017). International        
forskning pointerer, i lighed med den danske, at et ensidigt fokus på den enkelte              
borgers beskæftigelse risikerer, at overse betydningen af lokale netværk,         
ressourcer og kollektive praksisser, der er centrale for genskabelsen af et nyt            
hverdagsliv i modtagerlandet (Easton-Calabria 2017).  
 
Således efterlyses, også i en nordisk kontekst, mere forskningsbaseret viden om           
nyankomne borgeres hverdagsliv og betydningen af at deltage i lokale          
sammenhænge for oplevelsen af handlekraft, mobilisering af værdifulde        
fællesskaber og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatser, der tager afsæt i         
lovende lokale praksisser og de udfordringer, som nye borgere navigerer i forhold            
til (NordForsk 2017). Ny dansk forskning viser, at nyankomne flygtningefamiliers          
integrationsproces og hverdagsliv er karakteriseret ved gentagne brud, savn og          
kollektiv håndtering af udfordrende livsbetingelser (Shapiro 2017). Hvor isolation         
i lokalområdet ser ud til at forstærke psykisk og fysisk lidelse forbundet med flugt,              
har adgang til social støtte og deltagelse i lokale fællesskaber afgørende betydning            
for nye borgeres handlekraft (Shapiro 2017). Et mindre studie foretaget med           
udgangspunkt i en dansk landkommune peger tillige på potentialerne i          
helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser i fx socialøkonomiske virksomheder,      

1 Af KORAs undersøgelse fremgår det således, at langt de fleste af de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, der rent                   
faktisk kommer i arbejde, selv finder dette, hvorimod det kun er ganske få, som får arbejde gennem det etablerede                   
beskæftigelsessystemet (KORA 2016:10). 
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som netop ser ud til at skabe de alsidige rammer for deltagelse, der muliggør en               
positiv tilknytning til arbejdsmarkedet (Jørgensen og Shapiro 2018).  
 
Der er således behov for, at se ud over den beskæftigelsesorienterede indsats i             
kommunernes Integrationsprogram (www.uim.dk), og fokusere bredere på lokale        
organisationer, virksomheder og netværk, for at få viden om hvordan nye borgere            
‘finder veje’ mod selvforsørgelse i praksis. I et retsligt perspektiv indrammes           
projektet derfor af Integrationslovens §1, stk.2-3, som omhandler sikringen af nye           
borgeres “muligheder for deltagelse i samfundets politiske, økonomiske,        
arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv”, og i den forbindelse fremhæver           
lokale virksomheder, organisationer og foreninger som væsentlige       
samfundsaktører (Integrationsloven).  
 
Projektets forskningsspørgsmål 
Projektet udforsker i et hverdagslivsperspektiv nye borgeres veje mod         
selvforsørgelse gennem et fokus på sociale navigationer i og mellem alsidige           
beskæftigelsesindsatser, lokale fællesskaber og uformelle netværk. Derigennem       
skabes ny viden, der bidrager til lovende praksisser og kapacitetsopbygning i           
Danmarks landdistrikter. Der arbejdes ud fra følgende forskningsspørgsmål: 
 

● Hvilke muligheder og udfordringer oplever nye borgere i deres         
bestræbelser på, at opnå selvforsørgelse og et sammenhængende        
hverdagsliv i danske landdistrikter?  

● Hvilke uformelle forbindelser og sociale relationer har betydning for nye          
borgeres muligheder for, at kunne deltage i lokalsamfundets        
organiseringer?  

● På hvilke måder skaber nye borgeres deltagelse i alsidige         
beskæftigelsesindsatser nye muligheder for lokal kapacitetsopbygning og       
positive bidrag til lokale fællesskaber, økonomi og erhverv? 

 
Projektets teoretiske forankring 
Projektet bygger på en velfunderet tradition for praksisforskning, som har et           
dobbelt formål om at skabe ny viden og samtidig bidrage til udvikling af den              
undersøgte praksis (Højholt 2005, Højholt & Kousholt 2011). Vi arbejder med to            
hovedbegreber; social navigation og deltagelse, som er udviklet inden for (dansk)           
antropologisk og socialpsykologisk forskning (Vigh 2009, Schraube & Højholt         
2016). Med disse begreber er det muligt at undersøge og forstå (teoretisk) hvordan             
mennesker handler i forhold til usikre livsbetingelser, og belyse hvordan deltagelse           
i sociale sammenhænge gør det muligt at mobilisere og drage nytte af (styrke?)             
lokale fællesskaber og brobyggende netværk. Desuden henter vi inspiration i nyere           
mobilitets- og migrationsforskning (fx Glick Schiller & Salazar 2013, Horst &           
Grabska 2015, Brun & Fábos 2015), ikke mindst i teoretiske perspektiver på            
rumlige forbindelser og hverdagsliv (Massey 2005, Pink 2012, Amin 2013)  
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Formål  
Projektet har et praktisk, formidlende og forskningsmæssigt formål.  
 
I et praksisperspektiv bidrager projektet til udviklingen af danske landdistrikter          
ved at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan nye borgere kan opnå           
selvforsørgelse gennem deltagelse i alsidige beskæftigelsesindsatser og lokale        
netværk. Projektet bidrager dermed til løsningen af et samfundsmæssigt problem,          
nemlig den udfordring som består i, at nye borgere har svært ved at finde fodfæste               
på det danske arbejdsmarked, samtidig med at erhvervslivet i årene fremover vil            
mangle kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst i landområderne.  
 
Gennem formidling af den frembragte viden i offentlige og professionsrettede          
sammenhænge, bidrager projektet til kapacitetsopbygning ved at sætte fokus på          
centrale udviklingsdynamikker i landdistrikterne og på faktorer, der kan forbedre          
(eller som vanskeliggør) nye borgeres beskæftigelsesgrad i danske landdistrikter.  
 
Forskningsmæssigt styrker projektet, gennem empirisk funderet kvalitativ       
forskning, den videnskabelige forståelse af nye borgeres sociale navigationer og          
lokale veje mod selvforsørgelse, samt betydningen af deltagelse i alsidige          
beskæftigelsesindsatser og arbejdsfællesskaber.  
 

Produkter og formidling 

Projektet resulterer i følgende produkter:  
 

● En workshop for kommunale integrationsmedarbejdere,     
beskæftigelseskonsulenter, civilsamfundsorganisationer og private aktører.     
Ved at præsentere projektets analyser og facilitere videndeling mellem         
centrale aktører på tværs af sektorer, bidrager projektet til udvikling af           
lovende praksis og kapacitetsopbygning i danske landdistriktskommuner.       
Workshoppen afholdes på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde og kan         
efterfølgende rekvireres af aktører fra hele landet gennem Absalons Efter-          
og Videreuddannelses Enhed (EVU).  

 
● Et professionsrettet, praksisbaseret casemateriale, der vil blive anvendt i         

undervisningen på socialrådgiver- og administrationsuddannelserne i      
Region Sjælland samt tilbydes Professionshøjskoler i resten af landet.         
Projektets viden omsættes således direkte i kvalificeringen af fremtidens         
velfærdsprofessionelle, som skal varetage indsatsen i de kommunale        
integrationsprogrammer og samarbejde med lokale organisationer og       
virksomheder i landdistrikterne.  
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● En formidlende artikel i et dansk fagblad eller et bredt tilgængeligt forum, fx             
Socialrådgiveren, denoffentlige.dk eller Altinget.dk. Herved bidrager      
projektet til at vidensbasere og kvalificere den løbende samfundsdebat om          
nye borgeres bidrag til udviklingen i de danske landdistrikter.  

 
● En videnskabelig artikel, som udgives i et internationalt, peer-reviewed         

forskningstidsskrift, der på baggrund af empiriske analyser bidrager med         
ny viden om samspillet mellem nye borgeres sociale navigationer, alsidige          
beskæftigelsesindsatser og lokale fællesskaber i landdistriktsområder. Af       
relevante tidsskrifter peges på Nordic Journal of Migration Research, Journal          
of Ethnic and Migration Studies eller Qualitative Social Work .  

 

Metode  
Projektet bygger på en kvalitativ, etnografisk tilgang baseret på feltarbejde i form            
af deltagerobservation, individuelle interviews og fokusgrupper. Således skabes        
data om forskellige aktørers erfaringer med, og forståelser af, formelle og           
uformelle veje mod selvforsørgelse og et sammenhængende hverdagsliv i danske          
landdistrikter. Mens projektet har særligt fokus på nye borgeres sociale          
navigationer (Vigh 2009) og deltagelse (Schraube & Højholt 2016), inddrages også           
perspektiver fra både offentlige og private beskæftigelses-aktører samt        
civilsamfundets organisationer. Sidstnævnte har særlig betydning i forhold til at          
forstå, hvordan indsatser, forbindelser og fællesskaber, der rækker ud over de           
etablerede, kommunale tilbud, kan rumme nye muligheder for deltagelse, og          
dermed kan være vigtige skridt på vejen mod selvforsørgelse (Jørgensen og Sievers            
2015). Projektets kvalitative tilgang giver en unik mulighed for, at ‘gå bag om’ de              
registerbaserede undersøgelser og derved få en bedre forståelse af, hvordan nye           
borgere navigerer mellem formelle og uformelle strukturer, netværk og relationer          
og ikke mindst forstå den konkrete betydning af helhedsorienterede         
beskæftigelsesindsatser og et alsidigt arbejdsmarked i landdistrikter. Herved        
bliver det også muligt at pege på faktorer af både økonomisk, social og kulturel              
karakter, der kan være afgørende for nye borgeres genetablering af hverdagsliv og            
dermed også for deres positive bidrag til de bosætnings- og          
rekrutteringsudfordringer, som de danske landdistrikter står overfor.  
 
Projektets metodiske design tager form som et etnografisk feltarbejde, der          
gennemføres i to udvalgte landdistrikter med forskelligartet infrastruktur og         
kommunale prioriteringer. Over tre måneder vil forskerne gennemføre        
deltagerobservationer med udgangspunkt i fire forskellige lokaliteter, og i den          
forbindelse foretage 18 semistrukturerede, kvalitative interviews samt 4        
fokusgruppeinterviews. Deltagerobservationen vil bestå i at følge udvalgte        
informanter til møder med sagsbehandlere og jobkonsulenter, i virksomheds- og          
sprogpraktikker, i jobtræning- og alternative beskæftigelsestilbud samt på        
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sprogskole og i uformelle netværk som familiesammenkomster og aktiviteter i regi           
af lokale ngo’er og frivillige initiativer.  
 
De to landdistriktskommuner, Holbæk og Odsherred, er valgt på baggrund          
geografiske, økonomiske og beskæftigelsesorienterede parametre, der tillader       
sammenlining gennem specifikke ligheder og forskelle. Med hver sin geografiske          
placering og demografi udgør Holbæk med 71.000 indbyggere, og Odsherred med           
33.000 indbyggere, to forskelligartede landdistrikter i Region Sjælland med hver          
deres kommunale infrastrukturer. Ikke desto mindre er begge kommuner, som          
Region Sjælland og andre landdistrikter generelt, kendetegnet ved en begrænset          
befolkningstilvækst og en yderst konjunkturfølsom økonomi (Center for        
VækstAnalyse, 2017). Begge vil derfor også, på baggrund af det igangværende           
opsving og stigende beskæftigelsesfrekvens i fremtiden blive plaget af mangel på           
arbejdskraft (Center for VækstAnalyse, 2017). Dette understreger nødvendigheden        
af, at kvalificere og inkludere nye borgere så de bliver et positivt bidrag til              
landdistrikternes lokalsamfund, de kommunale økonomier og ikke mindst til de          
lokale virksomheder.  
 
Selvom antallet af nye flygtninge er faldet væsentligt siden 2016, modtager danske            
kommuner stadig en betydelig andel familiesammenførte personer, som også er          
omfattet af integrationsprogrammet. I Holbæk kommune var 395 personer         
omfattet af integrationsprogrammet i sidste halvdel af 2016 (Statusrapport, 2016),          
sammenlignet med 250 nye borgere i Odsherred kommune i den samme periode            
(Jf. Beskæftigelsesplan 2017/18, Jobcenter Odsherred 2018). På landsplan er i alt           
25.909 flygtninge blevet tildelt midlertidig opholdstilladelse i perioden 2014-2017,         
mens 43.535 personer blev familiesammenført til landet (Udlændingestyrelsen,        
2017). Hidtidige tal, som viser kommuners integrationssucces i et         
beskæftigelsesperspektiv, placerer Holbæk i gruppe 5 (‘mindst succesfuld’) og         
Odsherred i gruppe 3 (middelmådig succesfuld), målt på beskæftigelsesgraden af          
nyankomne flygtninge- og familiesammenførte (KORA 2017). Begge       
landkommuner står således, på trods af højkonjunktur og øget beskæftigelse, med           
betydelige udfordringer i forhold til, at kvalificere og mobilisere den kapacitet, der            
er nødvendig for, at nye borgere finder vej til selvforsørgelse. Årsagerne hertil er             
komplekse og handler både om flygtninges aktuelle betingelser og livssituation, om           
lokalsamfundets relationer og modtage-strategier, om indholdet af de etablerede         
beskæftigelsesindsatser og om det lokale arbejdsmarked samt virksomhedernes        
rekrutteringskanaler. For at forstå betydningen og ikke mindst virkningerne af          
disse gensidigt afhængige forhold zoomer dette projekt ind på potentielt          
signifikante, men hidtil underbelyste, sammenhænge ved at følge nye borgere i to            
forskellige, ikke-kommunale beskæftigelsestilbud og deres deltagelse i to lokalt         
forankrede sprogcentre.  
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Konkret analyseres praksis i civilsamfundsorganisationen “Sidesporet”, der som        
socialøkonomisk virksomhed og 2. aktør tilbyder opkvalificering og        
arbejdsintegrerende fællesskaber til nye borgere i Holbæk og omegn, samt den           
private konsulentvirksomhed Naimi Consult, der ligeledes som 2. aktør tilbyder          
beskæftgelsesrettede integrationsindsatser for borgere i Odsherred og andre        
kommuner i Region Sjælland (Samarbejdsaftaler vedhæftet i bilag). Feltarbejdet         
tager således afsæt i to konkrete cases, men kontekstualiseres gennem interviews           
med kommunale integrationsmedarbejdere, jobkonsulenter og boligsociale      
medarbejdere fra de boligsociale indsatser i henholdsvis Holbæk og Odsherred.          
Dertil inkluderes de to regionale sprogcentre i hver af de to kommuner, idet både              
forskning og praktikere peger på betydningen af disse institutioner, som centrale           
knudepunkter og kommunikationskanaler for nye borgere (Whyte 2015).        
Sprogcentrene giver således adgang til nogle af de uformelle netværk og           
relationsdannelser, som nye borgere bruger i bestræbelserne på, at finde fodfæste i            
lokalområderne og på det danske arbejdsmarked, hvorfor vi også her vil udføre            
deltagerobservationer og fokusgruppeinterviews med nye borgere      
(Samarbejdsaftaler vedhæftet i bilag).  
 
På dette grundlag belyses projektets problemstilling ud fra flere forskellige          
perspektiver, hvilket styrker den samlede analyse. Projektets analyse sigter mod,          
at frembringe generelle indsigter, til gavn for nye borgere og landdistrikter i hele             
Danmark, som alle har brug for at udvikle attraktive lokalsamfund og kvalificeret            
arbejdskraft for at sikre den fremtidige bosætning og økonomiske vækst.  
 
Ansøgernes baggrund og forudsætninger  
Forskerteamet er tværfagligt og består af adjunkt, ph.d. Rikke Egaa Jørgensen og            
adjunkt, ph.d. Ditte Shapiro, begge ansat i Center for Socialt Arbejde og Forvaltning,             
Professionshøjskolen Absalon. Begge forskere har solid praksiserfaring og        
derigennem etableret et omfattende netværk til centrale aktører inden for felterne           
flygtninge, beskæftigelse og lokalsamfundsudvikling.  
 
Rikke Egaa Jørgensen er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og ph.d.           
fra Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi. Hun har både           
gennem forskning og i praksis arbejdet indgående med lokalsamfundsudvikling,         
etniske minoriteter og beskæftigelse af mennesker i udsatte positioner, som          
projektleder i offentlige og private organisationer. I 2017 udgav hun en afhandling            
om socialøkonomi og praksis i socialøkonomiske virksomheder. 
 
Ditte Shapiro er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og ph.d. fra           
Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi. Hun har de sidste 10 år             
beskæftiget sig med flygtninge i Danmark og har både praksis- samt           
forskningserfaring i forhold til migration og integration af nye borgere. I 2017            
udgav hun en afhandling om syriske familiers flugt og hverdagsliv i Danmark. 
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