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Crisis del Estado de Bienestar 

- un análisis del impacto de la inmigración sobre los modelos de 
bienestar de Dinamarca y España 

 

En los últimos años los países desarrollados de Europa se han 

visto receptores de flujos migratorios incrementados. Nunca se ha 

experimentado tan importantes flujos de migrantes como en estos tiempos y 

se puede suponer que la inmigración mencionada es un rasgo permanente 

de las sociedades hoy en día. La cuestión es en qué medida estos flujos 

afectan los países receptores, y especialmente cómo afectan los sistemas 

de bienestar de estos países. En un estudio por el British Council de 2007, 

en la que se analizó la política de inmigración de 28 países desarrollados, 

España llegó al décimo puesto, mientras que Dinamarca sólo llegó al puesto 

21. Dinamarca es reputada por la política estricta hacia los extranjeros, 

especialmente respecto a su admisión al país, mientras que España lleva 

una política de inmigración mucho menos restrictiva.  

Tomando el estudio del British Council como base de partida, el 

objetivo de este trabajo es averiguar por qué Dinamarca lleva una política de 

inmigración tan estricta. ¿Qué hace que el sistema danés no puede encerrar 

más extranjeros? Y en seguido aclarar por qué España parece tan abierta 

frente a la inmigración.  Hemos enunciado dos hipótesis que nos ayudan a 

aclarar estas cuestiones. La primera es que Dinamarca, al contrario de 

España, es un estado de bienestar muy elaborado que cuida de sus 

ciudadanos desde la cuna hasta la tumba, lo que presupone unos gastos 

enormes para el estado. La segunda hipótesis es que los mercados de 

trabajo de Dinamarca y de España forman la base misma de la integración 

de los inmigrantes y que estos dos elementos están indisolublemente 

enlazados. 

El trabajo está estructurado en 4 apartados. En el primer 

apartado, dedicado a dar una aclaración de los conceptos de ‘estado de 

bienestar’ y de ‘ciudadano’, se repasa la evolución de los sistemas de 

protección social en los países europeos hacia lo que hoy día llamamos 

estado de bienestar, describiendo cómo se introdujeron en estos países. Se 
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describe los varios modelos de bienestar que existen, además de definir la 

población beneficiaria de la protección social. En el segundo apartado 

examinamos los sistemas de bienestar específicos de Dinamarca y de 

España. Comparamos los dos países en cuatro áreas fundamentales de los 

sistemas de bienestar, esto es, las pensiones de jubilación, el sistema de 

sanidad, las prestaciones por desempleo y el sistema educativo. Mostramos 

que existe una grande diferencia entre los dos países, primero en cuanto a la 

magnitud de lo que se gasta en cada uno de estas áreas, y segundo 

respecto a cómo se financian estos gastos. En Dinamarca el sistema de 

bienestar lleva unos grandes gastos consigo, y todo está financiado por el 

estado por vía de impuestos y contribuciones. En cambio, en España aún 

hay unas áreas bastante costosas, como las pensiones de jubilación, pero 

en la mayoría se financian por las cotizaciones a la Seguridad Social. 

En el tercer capítulo identificamos el tipo de inmigrantes en 

Dinamarca y España, y también aquí vemos que se manifiestan unas 

diferencias importantes entre los dos países. Mientras que los extranjeros en 

España suelen provenir de países latinoamericanos con el objetivo de 

buscarse un trabajo y una nueva vida, los extranjeros en Dinamarca han 

llegado al país desde países asiáticos típicamente como refugiados o por 

reagrupación familiar. Además, el nivel educativo de los inmigrantes en 

España es bastante más alto que el nivel de los extranjeros en Dinamarca, lo 

que influye en las tasas de actividad laboral, que también son mucho más 

altas en España que es el caso en Dinamarca. 

En el último capítulo intentamos dar unas proposiciones en 

cuanto al por qué experimentamos tan grandes diferencias entre los 

extranjeros en Dinamarca y en España. Vemos que la configuración del 

mercado laboral en los dos países juega un rol importante, así como el papel 

de las mujeres en el mismo. Finalmente, tampoco se puede descartar el 

papel del idioma. 
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1. Indledning 

Den danske velfærdsstat er i krise. Det er det budskab, man 

møder overalt, både i nyhederne, i TV og i aviserne, og det er blevet et stort 

debatemne på Christiansborg. Det er efterhånden blevet en accepteret 

floskel, at den velfærdsstat, vi er så stolte af, ikke kan overleve og snart vil gå 

under. Men hvad er det lige, der underminerer velfærdsstaten? 

Globaliseringen er blevet udnævnt til den store synder, men den er en så 

uklar og broget forklaring som overhovedet muligt. Alle store tænkere 

debatterer til stadighed, hvad globalisering er for en størrelse, og om den 

overhovedet eksisterer. Den øgede interdependens mellem nationerne har 

været til diskussion i mange år, og de konsekvenser, som denne 

interdependens har for nationernes evne til at træffe egne nationale 

beslutninger og fastholde deres systemer, er ligeså omdiskuteret. Faktum er 

dog, at de nationale grænser har rykket sig. Nationernes råderum til at træffe 

beslutninger for borgernes ve og vel er blevet indsnævret, og 

samfundsordenen i landene har ændret sig markant. Samtidig er man 

begyndt at opleve en øget migration, på grund af tilstrømningen af 

mennesker til de lande, hvor der er mulighed for at få arbejde. De vestlige 

nationer består ikke længere af et samlet folk, men er blevet udpræget 

multikulturelle. Spørgsmålet er, i hvilken grad denne multikulturalitet 

medfører en øget økonomisk vækst. Hvilken type mennesker er det, der 

indvandrer til vesten? Immigration er et af vor tids store ’buzz-words’, og 

overalt i Europa diskuteres det, hvordan man skal håndtere denne øgede 

indstrømning af mennesker. Det har vi ikke mindst set i forbindelse med det 

seneste folketingsvalg i Danmark, hvor immigration, næst efter velfærd, var 

hovedemnet, og disse to emner har faktisk været hovedtemaerne i de 

seneste 3 folketingsvalg (Tang, 2007, 1. november). 

FN udsendte i 2006 en rapport (Pajares, 2007, s. 18), der 

analyserede antallet af migrationer i verden, og den overordnede konklusion 

blev, at man ikke har oplevet så store migrationer siden perioden mellem 

1870 – 1914. Forskellen er, at mens der dengang hovedsagelig var tale om 
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to former for migration, for det første den transatlantiske hvor europæerne 

strømmede til USA for at søge lykken, og for det andet kineserne og inderne, 

der flyttede til de tropiske områder for at søge arbejde, er der i dag tale om et 

stort virvar af migrationsruter. Mellem 1990 og 2005 oplevede man en 

stigning i antallet af migranter på 36 mio., hvoraf de 33 mio. immigrerede til 

højere udviklede lande, især til USA, Tyskland og Spanien, som er de tre 

største destinationer for indvandrere (Pajares, 2007, s. 18). Derfor finder jeg 

det spændende at undersøge, i hvilket omfang denne indvandring påvirker 

velfærdsstaten, for det kan antages at være et forholdsvis nyt fænomen, der 

har en stor indvirkning på et ældre veletableret system. Det interessante er at 

se på, hvorfor indvandring er blevet et så omtalt emne i Danmark, når man 

tager i betragtning, at andelen af indvandrere er forholdsvis lille i forhold til i 

Spanien. 

I oktober 2007 udsendte British Council i samarbejde med 

Migration Policy Group og Europa-Kommissionen en rapport om 28 vestlige 

landes integrationspolitik, med navnet Migrant Integration Policy Index 

(MIPEX).1 Rapporten havde til formål at finde et fælles grundlag til at 

analysere, hvordan man integrerer indvandrere fra tredjelande i samfundet, 

hvilken politik der bliver ført, og hvorvidt samt hvordan de politiske tiltag føres 

ud i praksis. Man analyserede integrationspolitikkerne ud fra seks sfærer, 

henholdsvis adgang til arbejdsmarkedet, familiesammenføring, permanent 

opholdstilladelse, politisk deltagelse, tildeling af indfødsret og 

antidiskrimination. De 28 lande blev sammenlignet ud fra disse seks sfærer, 

hvor der var taget udgangspunkt i en samlet EU-standard som bedste 

praksis. Man har således samlet alle gældende EF-direktiver for området, 

støttet af andre gældende internationale konventioner, og benyttet dem som 

højeste standard. Landene er hver især blevet vurderet ud fra, hvorvidt deres 

politiske tiltag levede op til disse konventioner. Man har opdelt hver af de 

seks sfærer i fire dimensioner, som tager udgangspunkt i et fælles aspekt 

indenfor politikområdet. I rapporten placeres Danmark samlet på en 21. 

plads, omgivet af bl.a. Polen, Litauen og Slovakiet, lande vi ellers normalt 
                                                 
1
 De 28 lande består af 25 EU-lande samt Norge, Schweiz og Canada. Rapporten blev udarbejdet i 

2006, før Rumænien og Bulgarien blev medlem af EU, og de to lande er derfor ikke med i analysen. 
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ikke sammenligner os med, og til sammenligning ligger de øvrige nordiske 

lande alle i top 8. Danmark har måttet høre megen kritik for dette både i 

indenlandske og udenlandske medier, og man kan da også undre sig over, at 

en nation, som på mange andre punkter anses som et forgangsland og et 

dydsmønster, kan score så ringe på integrationspolitikken. De sfærer hvor 

Danmark scorer lavest, er på adgangen til arbejdsmarkedet og 

familiesammenføring, hvor Danmark ligger på henholdsvis en 22. plads og 

en 26. plads. Det er især i den første dimension, ’eligibility’, altså selve 

berettigelsesgrundlaget eller muligheden for at opnå denne adgang, at der er 

problemer. I forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet opnår Danmark 17 

% af bedste praksis, hvilket er det dårligste resultat næstefter Frankrig. Det 

skyldes de restriktioner, indvandrerne fra tredjelande oplever, når de søger at 

komme ind på arbejdsmarkedet, idet det er langt sværere for disse 

indvandrere at få et job end for personer fra de øvrige EU-lande, samtidig 

med at der er store restriktioner på, hvilke job man er berettiget til at søge 

som indvandrer. Hvis vi ser på mulighederne for familiesammenføring, bliver 

billedet endnu mere dystert, idet Danmark opnår 0 % af bedste praksis som 

det eneste af de lande, der behandles i rapporten, hvilket hovedsageligt 

skyldes den meget omtalte 24-års regel.2 Reglen omfatter ægteskab og 

registreret partnerskab, og stipulerer, at både den person der har ophold i 

Danmark, samt den person der søger adgang til landet, skal være fyldt 24 år, 

før sidstnævnte kan få tildelt opholdstilladelse i Danmark. Desuden opererer 

man med det såkaldte tilknytningskrav, der går på, at parternes samlede 

tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et 

andet land (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008a, 10. 

december). For overhovedet at blive taget i betragtning i forbindelse med en 

familiesammenføring, skal referencen (partneren i Danmark) enten være 

dansk/nordisk statsborger, have status som flygtning eller have haft 

permanent opholdstilladelse i minimum tre år. Desuden skal referencen råde 

over egen bolig, kunne forsørge sig selv og ikke have modtaget offentlig 

                                                 
2
 24-års reglen er blevet stærkt undermineret i løbet af de seneste 6 måneder, da det kom frem, at 

danskere, ifølge gældende EU-regler, kan undgå den, ved at tage job i et andet EU-land i en periode 

på to-ti uger. Dette er senere blevet stadfæstet af EF-domstolen ved den såkaldte Metock-dom. 
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støtte indenfor et år, og stille en økonomisk sikkerhed på 58 207 DKK 

(niveau for 2008) (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 

2008,b 10. december). Billedet bliver lidt lysere, når vi ser på mulighederne 

for permanent opholdstilladelse, hvor Danmark ligger på en samlet 5. plads 

med en score på 67 % af bedste praksis. På trods af at hovedreglen siger, at 

man skal have haft ophold i Danmark i syv år for at kunne søge om 

permanent opholdstilladelse, er det for det meste muligt at søge allerede 

efter fem år, hvis det skønnes, at personen har gjort en indsats for at blive 

velintegreret i det danske samfund. Dette betyder, at personen skal være 

selvforsørgende, have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de seneste 3 år, 

ikke have modtaget sociale ydelser og overordnet være tilknyttet det danske 

samfund (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2007). Det er 

altså noget lettere at opnå permanent opholdstilladelse når man først er 

kommet ind i landet og fået en fod ind på arbejdsmarkedet, så længe man 

lever op til det danske samfunds forventninger og normer. Endvidere bliver 

man da også inkluderet i samfundet på lige fod med indfødte danskere, så 

snart man har opnået permanent ophold, da man frit kan søge arbejde og 

bliver omfattet af det sociale system. Det er under visse særlige 

omstændigheder muligt at miste sin opholdstilladelse, men det sker kun hvis 

personen har forbrudt sig direkte mod danske normer. 

Som modsætning til Danmark ligger Spanien på en samlet 10. 

plads i MIPEX’s rapport, hvilket umiddelbart kan virke overraskende, da 

landet har været udsat for en del kritik de seneste år i forbindelse med sin 

indvandringspolitik. Således har Spanien været klandret for ikke at have god 

nok kontrol med, hvem der kommer over landets grænser, og samtidig for at 

være alt for large i udstedelsen af opholdstilladelser. Især i de seneste par år, 

hvor Spanien har givet sig i kast med en større regularisering af de illegale 

indvandrere, har de øvrige EU-lande udtrykt stor bekymring (Lauritzen, 2006, 

17. november) Som det fremgår af MIPEX, er Spanien langt bedre placeret i 

de sfærer, hvor Danmark scorer lavest, og som er udgangspunktet for denne 

fremstilling. I forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet ligger Spanien på 

en 2. plads, blot overgået af Sverige, og med hensyn til familiesammenføring 
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placerer landet sig på en 8. plads. I Spanien er selve mulighederne for, at 

indvandrere fra tredjelande kan få adgang til arbejdsmarkedet meget bedre, 

og landet scorer således 83 % af bedste praksis. Hvis vi ser på 

familiesammenføringen i Spanien, er forholdene igen noget mere positive 

end i Danmark, og selve muligheden for at opnå familiesammenføring ligger 

på 50 % af bedste praksis. Således skal man blot have haft opholdstilladelse 

i et år for at kunne få sin familie til landet, og der gælder ingen regler om 

tests eller tilhørsforhold. Referencen skal dog kunne bevise egnede 

boligforhold og økonomisk sikkerhed og være garanteret endnu et års ophold 

i landet (Ley Orgánica 4/2000, § 18). Til sidst kaster vi et blik på 

mulighederne for at få tildelt permanent opholdstilladelse, hvor Danmark og 

Spanien til gengæld er placeret næsten lige, med Spanien på en samlet 4. 

plads. Indvandrere skal have haft midlertidig opholdstilladelse i fem år, før de 

kan søge om permanent opholdstilladelse, men til gengæld er den næsten 

garanteret, så længe der ikke er forhold, der direkte taler imod det. Dog skal 

det nævnes, at det er lettere at miste sin permanente opholdstilladelse i 

Spanien, end det er i Danmark, idet man har en regel om, at er man bortrejst 

i mere end 12 måneder i træk, eller samlet 30 måneder på fem år, mister 

man sit opholdsgrundlag. 

Der er altså væsentlige forskelle på indvandrernes muligheder i 

Danmark og Spanien. Som det fremgår af ovenstående, er det især i 

forbindelse med selve det at opnå adgang til landet, at vi ser de store 

forskelle, og Danmark fremstår som langt mere lukket over for indvandrere, 

end det er tilfældet med Spanien. Og hvordan kan det så være, at Danmark 

netop er så restriktiv? Er vi blot en xenofobisk nation, der søger at lukke 

vores grænser for alle udefrakommende? Danmark er berygtet for sin 

stramme udlændingepolitik, og mens nogle mener, at det er den rette måde 

at tackle integrationen på, er den mest udbredte holdning i udlandet, at 

Danmark er for restriktiv, grænsende til det umenneskelige – således er 

Danmark blevet klandret for ikke at leve op til de grundlæggende 

menneskerettigheder (Europarådet kritiserer, 2004, 8. juli). Danmark har 

forsvaret sig med, at det ikke er økonomisk ansvarligt blot at lade hvem som 
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helst strømme ind, da vores velfærdsstat ikke kan tackle det, men hvor 

meget hold er der i disse udtalelser? Hvis det er tilfældet, burde det vel også 

være gældende i de andre Europæiske lande, men ud fra MIPEX’s rapport er 

der iøjnefaldende forskelle. Hvordan kan det være, at Danmark ligger så 

dårligt på listen, taget i betragtning, at vores andel af den internationale 

migration er forholdsvis lille, i forhold til et land som Spanien, der er et af de 

lande i verden, der tager imod flest indvandrere? Per 1. januar 2007 udgjorde 

indvandrerne i Spanien 10,01 % af den samlede befolkning (Instituto 

Nacional de Estadística (INE)) i forhold til 8,8 % i Danmark (Danmarks 

Statistik)3, og taget i betragtning at udlændingene i Spanien er kommet i 

løbet af en meget kort periode, skulle de, alt andet lige, være en større 

belastning for det spanske samfund end det danske. Dette kunne skyldes 

forskellene i selve samfundsopbygningen, idet man i Danmark har en højt 

udviklet velfærdsstat, som tilbyder økonomiske og samfundsmæssige 

ydelser på universelt plan garanteret af staten, mens Spanien baserer sine 

velfærdsforanstaltninger på forsikringsordninger, og de sociale ydelser 

garanteres og distribueres altså ikke af staten, men gennem La Seguridad 

Social eller personlige netværk. 

Dette er et interessant udgangspunkt, og det er yderst relevant 

at se på, hvordan velfærden og integrationen spiller sammen og påvirker 

hinanden. Er den øgede indvandring direkte til skade for vores 

velfærdsforanstaltninger, eller er der andre områder i vores 

samfundsopbygning, der i samspil med indvandringen kan have en negativ 

indvirkning på velfærdssamfundet? Formålet med nærværende fremstilling er 

altså: 

 

• At undersøge, hvorfor Danmark er så lukket overfor indvandrere i 

forhold til Spanien. Hvad er det ved det danske system der gør, at 

Danmark umiddelbart ikke kan rumme flere udlændinge?, samt i 

forlængelse heraf 

 

                                                 
3
 Procenterne er egen beregning ud fra absolutte tal, hentet i henholdsvis INE og Danmarks Statistik 
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• at give en forklaring på, hvad det kan skyldes, at Spanien 

derimod er så åben overfor indvandring. 

 

Danmark har typisk forklaret sin lukkethed over for indvandrere 

med, at vi simpelthen ikke kan tackle det øgede pres, de påfører staten. Men 

hvad er det for et pres, der er tale om, og hvor er det præcist, at skoen 

trykker? At få afklaret disse spørgsmål er formålet med denne fremstilling, og 

det har vi valgt at gøre på grundlag af to hypoteser, som introduceres i det 

følgende. 

Den første hypotese er, at grunden til, at det kan virke som et 

større problem at tillade større indvandring til Danmark er, at vi har en 

vidtfavnende og veletableret velfærdsstat, som bygger på grundtanken om et 

nationalt og især socialt fællesskab. Staten har ansvaret for sine borgeres ve 

og vel, og grundideen er, at der ikke gøres forskel borgerne imellem. Vi har 

altså et system, der bygger på et socialt medborgerskab, hvor alle 

indbyggere i samfundet nyder de samme civile, politiske, økonomiske og 

sociale rettigheder, uanset deres eventuelle forskelligheder, alene på det 

grundlag, at de er borgere i det danske samfund. Den udbredte velfærdsstat, 

vi har i Danmark, hvor staten tager vare på indbyggerne fra vugge til grav, vil 

automatisk lægge et stort økonomisk pres på staten, idet den skal sørge for 

en lang række økonomiske og sociale ydelser. Disse ydelser bliver normalt 

finansieret via skatterne, men dette system kræver, at alle deltager, og der 

opstår derfor et hulrum i finansieringen og en decideret underminering af 

systemet, hvis der er enkelte grupper, der af den ene eller den anden grund 

ikke er med til at betale deres bid af kagen. 

Den anden hypotese, vi vil arbejde med, er at 

arbejdsmarkedernes udformning spiller en vigtig rolle, ikke blot for hvordan 

indvandrerne integreres i landene, men også for selve adgangen til landene. 

En af de sfærer, der behandles i MIPEX, er netop adgangen til 

arbejdsmarkedet, men det behandles kun som en af de variabler, der tages 

udgangspunkt i. Der tages ikke højde for, at arbejdsmarkedet er selve 

grundlaget for indvandringen, og at de to elementer er uløseligt forbundne. 
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Dette er en vigtig faktor at have med, når man vil se på, hvorfor Danmark 

holder sine grænser lukkede, og hvordan de indvandrere, der slipper 

igennem nøglehullet, påvirker samfundet. En logisk antagelse er, at graden 

af indvandring er relateret til arbejdsmarkedets udformning, idet man som 

aktiv bidragyder på arbejdsmarkedet typisk vil være et aktiv for samfundet, 

hvorimod man, hvis man står uden for arbejdsmarkedet, snarere vil fremstå 

som en byrde. Sammenholder vi dette med den første hypotese, har vi en 

klar ide om, hvilke områder, der kan være problematiske. 

Vi arbejder altså ud fra to hypoteser, som vil være bærende for denne 

fremstilling: 

1. At det danske velfærdssamfund baseret på ideen om det 

sociale medborgerskab medfører overordentlig store udgifter 

for staten, hvilket ikke er tilfældet i Spanien i samme omfang, 

samt 

2. At arbejdsmarkederne i de to lande er selve grundlaget for, 

hvorvidt man er villig til at tage imod flere indvandrere eller ej. 

 

1.1. Metode og afgrænsning 

Denne fremstilling vil være opdelt således, at vi starter med at 

introducere de teorier, der vil ligge til grund for besvarelsen af 

problemstillingen, hvorefter vi vil analysere det danske og det spanske 

samfund, for det første for at få fastlagt hvilken type velfærdsstater vi har at 

gøre med samt hvordan de finansieres, og for det andet for at identificere de 

udlændinge, der kommer til de to lande. 

 I kapitel to vil det således blive diskuteret, hvad der menes med 

begrebet velfærdsstat, og det vil blive fastlagt, hvilken velfærdsmodel 

Danmark og Spanien overvejende tilhører. Vi vil basere os på Gøsta Esping-

Andersens klassificering, suppleret af Luís Morenos teori. Det skal nævnes, 

at Esping-Andersen overvejende analyserer velfærdsmodellerne ud fra deres 

politiske opståen, hvilket ikke har relevans for denne fremstilling. Ikke desto 

mindre er hans klassificering almindeligt anerkendt i forskerkredse, og den er 
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yderst behjælpelig med at give os den teoretiske ramme for denne 

fremstilling. I samme kapitel vil vi også kort diskutere begrebet borger, da det 

er relevant at få omkranset hvem velfærdsstaten henvender sig til. Her tages 

der udgangspunkt i T. S. Marshalls teori, selvom den er noget forældet. Til 

trods herfor, er den egnet i relation velfærdsstaten, da det netop er 

udgangspunktet, at borgeren er en person med rettigheder og pligter, og ikke 

blot en undersåt i staten. 

 Kapitel tre omfatter analysen af det danske og det spanske 

velfærdssystem, hvor det første underafsnit behandler Danmark, og dernæst 

Spanien. Vi starter med at beskrive hvordan velfærden er opstået, for at få 

fastlagt, hvilken velfærdsmodel de to lande tilhører. Derefter vil vi specifikt se 

på nogle af de områder, der er grundlæggende for enhver velfærdsstat, med 

henblik på at finde ud af, hvordan udgifterne til velfærd fordeler sig i Danmark 

og Spanien. I den forbindelse skal det nævnes, vi har valgt at benytte tal fra 

OECD.Stat, da det for det første garanterer tallenes lødighed, og for det 

andet gør det lettere at sammenligne dem, da tallene er opgjort ud fra de 

samme kriterier. Desuden skal det påpeges, at OECD opgør tallene i den 

nationale valuta, og det har derfor været nødvendigt at omregne tallene for 

Danmark til euro, for at gøre dem sammenlignelige. 

 I kapitel fire sættes der fokus på indvandrerne, det vil sige, at vi 

ser på hvor de kommer fra, hvilken baggrund de har samt hvad de 

beskæftiger sigt med. Det er netop vigtigt at få afklaret hvilken type 

udlændinge, der kommer til de to lande, da det kan bidrage til at forklare 

Danmarks umiddelbare lukkethed. Det skal nævnes, at udlændingene 

udelukkende omfatter folk fra tredjelande, med mindre andet er anført. 

Desuden er det vigtigt at pointere, at de tal, der benyttes, er hentet fra 

forskellige steder, og er derfor i nogle tilfælde ikke direkte sammenlignelige. 

Man har f.eks. forskellige måder at opdele udlændinge på i Danmark og 

Spanien, hvor man i Danmark inddeler udlændinge i indvandrere og 

efterkommere, mens man i Spanien ikke gør forskel. Der er dog alligevel 

muligt at drage visse konklusioner ud fra tallene, da de overordnet set, viser 

hvem udlændingene er samt deres kvalifikationer. 
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 I det femte kapitel vil vi diskutere nogle af de punkter, der 

muligvis kan forklare den forskel, vi oplever mellem udlændingene i Danmark 

og Spanien, hvor der hovedsageligt vil tages udgangspunkt i, hvordan de to 

landes arbejdsmarkeder er udformet. Dette vil lede os i retning af det sidste 

kapitel, hvor vi vil komme med en endelig konklusion. 

 Der er visse spørgsmål, som er relevante at få afklaret inden vi 

går videre til selve fremstillingen. For det første skal det nævnes, at MIPEX 

ikke behandler flygtninge og asylansøgere, og denne gruppe udlændinge vil 

derfor ikke behandles i denne fremstilling. For det andet er det vigtigt at 

pointere, at denne fremstilling tager udgangspunkt i forholdene i landene 

inden finanskrisen. Der er sket store omvæltninger i landene inden for de 

seneste seks måneder, især hvad angår Spanien, og nogle af de tal, der 

benyttes, vil derfor se meget anderledes ud nu om dage. Det gælder ikke 

mindst tallene relateret til udlændingenes arbejdsmarkedstilknytning, som i 

dag vil være meget lavere. 
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2. Teoretiske udgangspunkt og definition af begreber 

I dette afsnit vil vi introducere det teoretiske grundlag, som vil 

udgøre basis for fremstillingen. Vi har i vores ene hypotese taget det 

udgangspunkt, at Danmark er en veletableret og vidtfavnende velfærdsstat, 

hvilket ikke i samme grad er tilfældet med Spanien. I den forbindelse er det 

vigtigt at få slået fast, hvad der egentlig menes med begrebet velfærdsstat, 

hvilket netop er formålet med dette kapitel. Selve begreberne ’velfærd’ og 

’velfærdsstat’ vil blive defineret og diskuteret, og vi vil komme nærmere ind 

på, hvilke konkrete punkter Danmark og Spanien adskiller sig fra hinanden 

på. Samtidig er det relevant at få fastlagt, hvem det er velfærdsstaten 

henvender sig til, og derfor vil begrebet ’borger’ ligeledes blive diskuteret. 

Formålet er at opnå en større klarhed om hvad termerne indeholder samt at 

få en teoretisk basis for denne fremstilling, inden vi tager fat i selve en 

besvarelse af problemstillingerne. 

 

2.1. Velfærdsstaten som begreb og dens introduktion i 

Europa 

Hvad menes der så med begrebet velfærdsstat, og hvad 

karakteriserer en velfærdsstat? Lidt overordnet set kan man vel definere den 

som en nation, hvor staten har ansvaret for at garantere et minimum af 

velfærd til sine borgere. Staten og borgerne indgår et kontraktforhold, hvor 

staten garanterer et minimum af velfærd mod at opnå borgernes loyalitet. Det 

kan således relateres til selve nationsbegrebet, hvor staten anses som den 

øverste magthaver og -udøver inden for nogle klart fastsatte grænser; staten 

har monopol på udøvelsen af magt overfor sine borgere inden for disse 

grænser. Denne tankegang er videreført i de moderne velfærdsstater. Staten 

er stadig den øverste magthaver, men i stedet for kun at være den strikse far, 

der holder sine børn i ave, er den også blevet en blød mor, der har ansvar for 

at tage vare på sine børn. Statens opgave er at sikre sine borgere mod de 

risici, de møder gennem livet. Ganske overordnet kan man sige, at velfærd er 
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de ydelser, både økonomiske og sociale, som staten tilvejebringer, og som 

har til formål at beskytte befolkningen mod de risici, de udsættes for gennem 

livet, og samtidig dækker visse basale behov. Denne definition er dog kun 

gældende for nutidens velfærdsstater, og er ikke relevant når vi kaster et blik 

tilbage I tiden til velfærdsstatens opståen.  

Velfærdsstaten, som vi kender den i dag, er i princippet en 

meget ny opfindelse, og dens opståen kan tilskrives efterkrigstiden. Det var i 

løbet af 50’erne, at man fik etableret det system, som har været gældende til 

i dag. Nogle af de mekanismer, der kendetegner vor tids velfærdsstat, blev 

dog allerede introduceret i slutningen af det 19. århundrede. I 1880’erne 

indførte den tyske kansler Bismarck en obligatorisk sundheds-, 

arbejdsskades- og pensionsordning, og efter et par år fulgte flere europæiske 

lande trop. I England indførte man et væld af sociale reformer, som bl.a. 

indebar en national pensionsordning, en sundhedsforsikring og en 

arbejdsløshedsforsikring (Hicks, Misra & Nah Ng, 1995, s. 330). De kunne 

dog på ingen måde måle sig med nutidens ordninger, da de i praksis kun 

berørte en meget lille del af det arbejdende samfund, og den økonomiske 

støtte var meget begrænset. Tiltagene udsprang ikke af en ny opfattelse af 

borgerne og deres medfødte rettigheder, men tog snarere sigte på at sikre, at 

statsmagten kunne bevare kontrollen over de revolutionære kræfter, der var 

begyndt at brede sig i landene på dette tidspunkt. Men kimen var lagt til 

udbredelsen af den velfærd, vi kender i dag, og i løbet af de næste par år 

introducerede man flere ordninger af denne type, samtidig med at de allerede 

eksisterende ordninger fik en mere stringent udformning. I årene op til Anden 

Verdenskrig bredte ideen om statsydet økonomisk støtte til mindrebemidlede 

sig over det meste af Europa. I 1930 havde 12 af de vigtigste lande i Europa 

implementeret de grundlæggende elementer af et socialt sikkerhedssystem, 

nemlig en ulykkesforsikring, en sygeforsikring, pensionsordninger og en 

arbejdsløshedsforsikring (King, 1987, s. 847). Som nævnt var det i årene 

efter krigen, at vi fik cementeret de bærende elementer af velfærdsstaten, 

som stadig er gældende i dag. Der skulle skabes økonomisk vækst efter 

mange års tæren på statsbudgetterne under krigen, og man søgte at få så 
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mange mennesker i arbejde, som overhovedet muligt. Udgangspunktet for 

den nyopståede samfundsstruktur var altså rent økonomisk, og 

hovedformålet var at sikre fuld beskæftigelse. Med tiden har dette dog 

ændret sig, og velfærdsstaten har fået et langt mere socialt præg. 

Udbredelsen af indkomst- og jobsikkerhed som almindelige borgerrettigheder 

har betydet, at man er gået væk fra den rent markedsorienterede tankegang, 

og der er kommet mere fokus på basale rettigheder, der skal sikre borgernes 

velfærd. Samtidig har disse fælles rettigheder ført til en mere klassefri 

retfærdighed og solidaritet mellem folket. Velfærdsstaten blev altså ligeså 

meget et politisk projekt for at opbygge nationen og ryste folket sammen som 

et økonomisk projekt om at sikre økonomisk fremgang, og nu om dage er de 

økonomiske strukturer for velfærdsstaten så sammenkoblede, at de er blevet 

en bærende del af selve staten som helhed. 

 

2.1.1. De 3 velfærdsregimer 

Ud fra det foregående kunne man foranlediges til at tro, at der 

findes en klar definition på, hvad en velfærdsstat er for en størrelse. Dette er 

absolut ikke tilfældet, men man har dog nogle fælles retningslinjer. Den 

overordnede tankegang er, at tilvejebringelsen af velfærd foregår via to 

instanser, nemlig staten og markedet. Al velfærd ydes af den ene eller den 

anden instans, eller i samarbejde med andre mindre instanser. Gøsta 

Esping-Andersen (1990) har ud fra denne grundlæggende tankegang 

defineret 3 former for velfærdsstater, de såkaldte velfærdsregimer. Han er af 

den overbevisning, at velfærdsstaten udspringer af de politiske processer, 

der har rørt sig i de forskellige lande, og hans velfærdsregimer er derfor 

baseret på de politiske ideologier, der historisk set har været dominerende i 

landene. 

Det første velfærdsregime, Esping-Andersen identificerer, er det 

liberale, også kaldt den angelsaksiske eller residuale model, hvor fokus er på 

markedet. Staten yder her en basal minimumsstøtte, og markedet supplerer 

så dette basale sikkerhedsnet. Den statsydede velfærd er indskrænket til et 

minimum, men derimod hersker der en høj grad af fri, incitamentsbaseret 
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kapitalistisk markedsøkonomi, og vi har altså at gøre med en 

markedsdifferentieret velfærd. Velfærdsydelserne er baseret på 

behovsorienteret økonomisk støtte, og de enkelte offentlige 

overførselsindkomster er minimale, suppleret af sociale sikkerhedsordninger. 

Her er velfærden altså i større grad af afhjælpende karakter, idet de 

økonomiske overførsler er øremærket til folk i nød. Staten tilbyder ikke nogen 

form for serviceydelser, derimod er det her, markedet træder ind, og det er 

netop grundtanken i det angelsaksiske system.  Modtagelse af 

velfærdsydelser relateres ofte til et socialt stigma, idet det netop kun er de 

allermest trængende i samfundet, der er berettiget til at modtage dem, hvilket 

fungerer som et sort incitament til at forblive på arbejdsmarkedet. Denne type 

velfærdsstater er ofte karakteriseret af et lavt skattepres og en lille offentlig 

sektor, da man principielt ønsker at lade de frie markedskræfter herske og 

derfor vil undgå en stærkt institutionaliseret model. 

Den anden type er det konservative velfærdsregime, også kaldet 

den korporative eller kontinentale model, hvor der er et større samspil 

mellem marked og stat om velfærdsydelserne, suppleret af civilsamfundet. 

Der er dog stadig en markant tilknytning til markedet, da velfærdsydelserne 

normalt er knyttet til borgernes medlemskab af markedsbaserede sociale 

sikringsordninger, og man opererer altså med en reguleret markedsøkonomi 

med et omfattende sikkerhedssystem. Det er en kombination af en højt 

udviklet social sikring og meget underudviklede sociale ydelser, idet man 

som medlem af en sikringsordning er garanteret betydelige økonomiske 

overførsler, hvis man f.eks. skulle miste sit arbejde, men samtidig tilbyder 

staten ikke mange velfærdsservices. I dette system er det altså afgørende at 

være en del af arbejdsmarkedet, idet de økonomiske overførsler kører via 

dette marked. Man finansierer så at sige selv de overførsler man vil modtage 

hvis man skulle blive ledig på arbejdsmarkedet, idet man betaler til dem via 

det sociale sikringssystem. Det kræves altså, at man løbende har været aktiv 

på arbejdsmarkedet, og man taler derfor ofte her om ’insider/ outsider-

effekten’, hvor man, når man er en del af arbejdsmarkedet, er inde i varmen 

og kan nyde godt af alle de rettigheder, det medfører, men står man uden for 



 19 

arbejdsmarkedet, er man afhængig af sit sociale netværk eller staten. Denne 

model er med til at opretholde klasseskellene i samfundet, idet rettighederne 

til at modtage ydelser er tilknyttet ens status på arbejdsmarkedet og i 

samfundet som helhed. Har man et godt job og mulighed for at indbetale 

store summer, får man meget igen, mens de, der ikke har mulighed for at 

indbetale i nær så høj grad, heller ikke får noget tilbage. Også dette system 

er karakteriseret af et forholdsvist lavt skattetryk, da staten ikke står for at 

yde velfærden. Derimod er arbejdstagerne selv med til direkte at finansiere 

de økonomiske overførsler. 

Det sidste regime, Esping-Andersen behandler, er det 

socialdemokratiske, eller den skandinaviske/universelle model, hvor staten 

står for alle velfærdsydelser, og hvor grundprincipperne er universalisme og 

egalitet. Velfærden er her en dybt integreret del af samfundet, og de sociale 

ydelser tilbydes til alle på alle niveauer. Her vil målet ofte være den ’højeste 

fællesnævner’, idet staten ikke blot sikrer de minimale behov, men også 

sørger for en høj standard til sine borgere. Markedet spiller her en ubetydelig 

rolle, idet det ikke er et krav at være en del af arbejdsmarkedet for at opnå 

sociale ydelser og opretholde en såkaldt anstændig tilværelse. Man lægger 

altså her stor vægt på lighedstanken, og systemet bygger på solidariteten 

mellem borgerne i samfundet. Det er ikke ens tilknytning til arbejdsmarkedet, 

der afgør retten til at modtage ydelser, men snarere ens tilknytning til 

nationen som sådan, altså selve det at være borger i landet. Denne type 

velfærdsstat er den diametrale modsætning til den liberale model og er 

karakteriseret ved et meget højt skattepres og en stor offentlig sektor, og 

velfærdsydelserne er derfor meget institutionaliserede. 

Esping-Andersen identificerer altså tre grundtyper af 

velfærdsstater med tydeligt udgangspunkt i samspillet mellem stat og 

marked. Det skal nævnes, at der selvfølgelig er tale om idealtyper, og at der 

ikke findes noget samfund, der opfylder alle betingelserne for de enkelte 

regimer. På grundlag af væsentlige ligheder mellem landene, er det er dog 

muligt at foretage en kategorisering, således at de skandinaviske lande 

overvejende er inspirerede af det socialdemokratiske regime, de 
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centraleuropæiske lande er inspireret af den konservative model, og 

Storbritannien, USA og de fleste andre engelsksprogede nationer er 

inspirerede af den liberale model. Et vigtigt begreb, Esping-Andersen 

arbejder med for at kunne bestemme de tre velfærdsregimer er 

’dekommodificering’ (Esping-Andersen, 1990, s. 21 ff.).4 Det afgørende for, 

hvilken type velfærd der er tale om, er graden af dekommodificering af 

borgerne, altså hvor uafhængige de er af markedet, eller hvorvidt man 

anskuer borgerne eller arbejderne i et samfund som en vare på markedet 

(’commodity’). Jo større social sikkerhed, der findes i samfundet, desto større 

dekommodificering, idet borgerne så at sige selv vil være herrer over, 

hvorvidt de ønsker at tilbyde deres arbejdskraft og til hvilken pris. Når en 

given velfærdsydelse bliver tilbudt som en rettighed, og borgerne således 

kan vedligeholde deres liv uden at være afhængige af markedet, er der tale 

om dekommodificering. Således vil de lande, der følger den 

socialdemokratiske velfærdsmodel opleve en større dekommodificering af 

arbejderne i samfundet, for velfærdsydelserne er ikke knyttet til 

arbejdsmarkedet, men tilbydes derimod uafhængigt af dette. Samtidig vil de 

lande, der følger den liberale model, have en meget lav grad af 

dekommodificering, idet velfærden er knyttet til markedet, og arbejderne har 

derfor ingen anden udvej end at sælge deres arbejdskraft til højestbydende. 

2.1.2. La ”via media” 

Vi har nu fået fastslået, at der findes tre måder, hvorpå en stat 

kan indrette sin velfærd. Vi vil dog introducere en fjerde model, nemlig den 

sydeuropæiske model, som er af særlig relevans for denne fremstilling. 

Esping-Andersens velfærdsregimer er blevet kritiseret af flere forskere for at 

se bort fra, at til trods for at de sydeuropæiske lande er inspirerede af den 

kontinentale model, så findes der også helt specifikke elementer i deres 

velfærdssystem, der peger i retning af en fjerde model. Luís Moreno (2000) 

er bl.a. fortaler for denne fjerde model, som generelt kan siges at bygge på 

en blanding af den skandinaviske model og den kontinentale model. De 

                                                 
4
 Ordet er afledt af det engelske ’commodity’, vare. Dekommodificering betyder således 

’afvareliggørelse’. 
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sydeuropæiske lande er afgjort inspirerede af den kontinentale model, idet 

der også her eksisterer et velfærdsmiks mellem stat og marked. Man har 

stadig det samme fokus på arbejdsmarkedet, idet mange økonomiske 

ydelser er knyttet til arbejdsmarkedet, og man opererer således med den 

samme form for sociale sikringsordninger. Der er et stort fokus på 

pensionsordninger, som klart er overrepræsenteret i ydelserne i forhold til 

f.eks. familien. Til gengæld er der også en udpræget relation til den 

universalistiske model, når man tager udgangspunkt i sundhedssystemet, 

hvor alle borgere er garanteret lige rettigheder. Man taler derfor om ’la Vía 

Media’, da denne type velfærdsstater er en kompleks sammenblanding af 

den universelle og den korporative model. Det element, der afgørende 

adskiller denne model fra Esping-Andersens kategorisering, er den rolle, 

personlige forbindelser eller netværk spiller for adgangen til vigtige 

velfærdsydelser. Desuden er det væsentligt at bemærke, at det sorte marked 

i disse lande typisk repræsenterer en stor andel af landets økonomi. Det 

medfører, at en stor del af befolkningen slet ikke er berettiget til at modtage 

velfærdsydelser, men til gengæld er afhængige af deres personlige netværk. 

Familien spiller en absolut hovedrolle i denne type velfærdsstater, da den har 

hovedansvaret for de basale velfærdsservices. Der findes f.eks. ikke en 

institutionaliseret ældreomsorg, da dette område er underlagt familien, typisk 

kvinderne. Ligeledes eksisterer der ingen statsgaranterede muligheder for 

børnepasning, og det vil være den hjemmegående husmor, der tager sig af 

børnene. Den sydeuropæiske velfærdsmodel er altså karakteriseret ved den 

centrale rolle, som familien spiller, og som er gennemtrængende i alle 

facetterne af velfærdsproduktion og -distribution. Modellen er baseret på den 

overbevisning, at familien vil kunne yde en langt bedre og mere omfattende 

velfærd, end staten nogen sinde ville kunne magte. 

Noget tyder derfor på, at der måtte findes fire og ikke tre typer 

velfærdsmodeller: den liberale, med fokus på det individuelle ansvar, den 

universelle, med fokus på en statsgaranteret egalitet, den korporative, hvor 

det institutionelle samspil er afgørende, og endelig den sydeuropæiske, hvor 

familien er den grundlæggende velfærdsyder. Ana M. Guillén og Santiago 
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Álvarez (2001) argumenterer for, at der dog ikke er tale om et decideret 

fjerde velfærdsregime, men snarere en fjerde model. Esping-Andersen 

definerer de tre regimer ud fra selve den basis, velfærdsydelserne udspringer 

fra. I det liberale regime er selve kernen markedet som velfærdsyder, hvor 

fokus er på individets frie valg. Det konservative regimes ydelser er derimod 

baseret på markedsbaserede sociale sikringsordninger, mens den 

socialdemokratiske model tager udspring i basale universelle civile 

rettigheder, som garanteres af staten. Den sydeuropæiske model er som 

sådan ikke et differentieret regime i sig selv, da det bærer præg af både den 

socialdemokratiske model i forbindelse med universelle serviceydelser som 

sundhed og uddannelse, og af den kontinentale i forbindelse med 

økonomiske overførsler hvad angår pension og arbejdsløshed. Der er derfor 

ikke tale om et decideret regime i sig selv, men snarere en anden model for, 

hvordan man kombinerer de to regimer, med et fokus på både civile 

borgerrettigheder og sociale sikringsordninger. 

 

2.2. Begrebet borger 

I forbindelse med diskussionen om velfærdsstaten, og hvem der 

er berettiget til at modtage velfærdsydelser, er det relevant at kaste et blik på 

selve begrebet ’borgerskab’. De forud definerede velfærdsmodeller er alle 

baserede på hver sin opfattelse af hvad borgerskab omfatter, og især i 

forbindelse med denne fremstillings emne, nemlig indvandring og velfærd, er 

det interessant at se på, hvad borgerskab rent faktisk omfatter. Derfor 

introducerer vi termen medborgerskab i stedet for borgerskab. Begrebet 

medborgerskab bevæger sig ud over det rent nationalt funderede 

borgerskab, og inkluderer aktivt alle indbyggere i et givent samfund, hvad 

enten de har indfødsret eller ej. Desuden ligger det i ordet, at en medborger 

både besidder rettigheder og pligter, som vedkommende aktivt opretholder. I 

et historisk perspektiv har relationen mellem borger og stat båret præg af en 

relation mellem øvrighed og undersåt, hvor staten var autoriteten, der gav 

borgerne visse retningslinjer for deres ageren inden for statens territorium. 
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Denne opfattelse har ændret sig, og i dag bærer forholdet mellem medborger 

og stat mere præg af et reciprocitetsforhold, hvor staten tilvejebringer 

services for sine medborgere, som derved får fri adgang til de ressourcer, de 

har behov for til at udøve deres rettigheder og pligter. 

T. H. Marshall var den første, der forbandt konceptet 

medborgerskab med ideen om velfærdsstaten i en artikel fra 1950. Han 

definerede tre typer borgerskab, eller rettere sagt, han kategoriserede 

udviklingen af begrebet medborgerskab. I det 18. århundrede havde man 

fokus på det civile aspekt af medborgerskab, som havde udgangspunkt i den 

individuelle frihed og rettigheder. Det var på dette tidspunkt, at man fik 

cementeret de grundlæggende menneskelige friheder, såsom ytringsfrihed, 

retten til at besidde ejendom, retten til retfærdig rettergang, etc. (Marshall, 

2003, s. 53) I det 19. århundrede opstod de politiske rettigheder, idet folk fik 

mulighed for at deltage i det politiske liv, hvad enten det var direkte som 

magthavere, eller indirekte som værende del af vælgerstaben. Sidst, men 

ikke mindst, opstod det sociale aspekt ved medborgerskabet i det 20. 

århundrede. Her opstod ideen velfærd og borgernes ret til at beskytte sig 

mod eventuelle sociale risici, med staten som garant. Marshall påpeger 

(2003, s. 55), at medborgerskab altid har besiddet alle 3 aspekter, men at det 

sociale aspekt var blandet sammen med de to andre aspekter, og man havde 

derfor ikke nogen rettigheder per se, men snarere i kraft af den status, man 

havde i samfundet set ud fra det civile og politiske aspekt. Der var altså ingen 

almengyldige sociale rettigheder forbundet med blot at være en del af 

samfundet. Som vi har været inde på tidligere, begyndte man i det 19. 

århundrede at indføre sociale sikringsordninger, som i stort omfang beroede 

på arbejdernes deltagelse på markedet. Disse var de fleste steder bakket op 

af en fattiglov, som tilgodeså de allermest nødlidende. Mange steder var 

modtagelsen af fattighjælp dog ensbetydende med, at man mistede sin 

stemmeret, og der opstod derfor det paradoks, at en institution, som skulle 

garantere de sociale rettigheder, samtidig fratog folk deres borgerskab 

(Marshall, 2003, s. 70). Man blev altså nærmest udelukket fra samfundet, 

hvis man modtog samfundsmæssige ydelser. Det er altså først, da man 
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indfører en mere moderne version af velfærd baseret på et lighedsideal, 

f.eks. med indførelsen af almen adgang til skolegang eller lige ret til 

sundhedssystemerne, at man også får etableret ideen om det sociale 

medborgerskab, hvor alle borgere har samme rettigheder og pligter. 

I dag kan det nye medborgerskabsbegreb således defineres som 

medlemskabet og den aktive ageren i det politiske og institutionelle rum, som 

samfundets medlemmer er integreret i (Moreno, 2003, s.1). Det har sin rod i 

den frie adgang for alle til de basale ressourcer, der skal til, for at folk kan 

udøve deres rettigheder og pligter i samfundet. Traditionelt set har begrebet 

borgerskab været tilknyttet ideen om en nationalstat bestående af et 

afgrænset territorium, og borgerne inden for denne nationalstat var borgere. 

Denne definition fungerer så længe vi har at gøre med klart afmærkede 

territorier, men globaliseringen og den øgede migration har netop medført 

flydende grænser, og det er blevet mere besværligt at klargøre grænserne 

for borgerskab. Før i tiden var borgerskab identisk med nationalitet, men 

dette udgangspunkt er ikke længere relevant, da den moderne stat ofte er 

udpræget multikulturel og er sammensat af mennesker med meget 

forskellige nationaliteter. Netop derfor differentierer vi ikke mellem 

borgerskabet, som har en national basis, og medborgerskabet, som qua ikke 

at have det nationale tilhørsforhold kan få en klang af andenrangs 

borgerskab, men til gengæld aktivt inkluderer alle medlemmer i et givent 

samfund. Herved får vi en bredere definition af, hvem velfærdsstaten retter 

sig mod, idet vi kommer ud over det strengt nationale aspekt, men også får 

inkluderet de mennesker, der lever og arbejder i landene, og som derfor også 

ikke blot har ret til en del af velfærden, men også kontribuerer til at 

vedligeholde den. Således får vi altså inkluderet indvandrerne som 

medborgere på lige fod med de indfødte. 
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3. Dansk og spansk velfærd i perspektiv 

Vi har nu fået redegjort for det teoretiske grundlag for denne 

fremstilling, således at vi nu kan koncentrere os om de mere konkrete 

aspekter, som vil hjælpe med at besvare denne fremstillings 

hovedspørgsmål. I dette kapitel vil vi for det første få afklaret, hvilken type 

velfærdsstat vi har at gøre med i henholdsvis Danmark og Spanien. Vi vil se 

på, hvor fokus helt præcist ligger i de to velfærdsstater, og i den forbindelse 

vil det blive undersøgt, hvordan velfærden finansieres og især hvilke 

konkrete områder der udgør de største poster for de offentlige sociale 

udgifter. De tal, der vil blive brugt som basis for sammenligninger mellem de 

to lande, er alle hentet i OECD’s database, hvilket garanterer deres 

gennemsigtighed og sammenlignelighed. Allerførst er det nødvendigt at få 

defineret, hvad betegnelsen offentlige sociale udgifter dækker over. Disse 

udgifter defineres af OECD som: 

 

“The provision by public and private institutions of benefits to, 

and financial contributions targeted at, households and 

individuals in order to provide support during circumstances 

which adversely affect their welfare, provided that the provision 

of the benefits and financial contributions constitutes neither a 

direct payment for a particular good or service nor an individual 

contract or transfer” 

(OECD, 2007). 

 

De offentlige sociale udgifter, der er tale om, består af udgifter til økonomiske 

overførsler, som er de direkte finansielle overførsler til borgerne, sociale 

serviceydelser, som er alle de ydelser, der tilbydes i samfundet uden 

betaling, og endelig skattefradrag. OECD har opdelt de sociale udgifter i 9 

kategorier, nemlig Alderdom, Efterladte, Invaliditet, Sundhed, Familie, 

Arbejdsmarkedspolitik, Arbejdsløshed, Bolig og Andre sociale områder. Her 

vil vi dog kun tage udgangspunkt i tre af disse kategorier, henholdsvis 
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Alderdom, Sundhed og Arbejdsløshed, da de udgør langt de største poster 

på de offentlige sociale udgifter og samtidig er de bærende elementer i 

enhver velfærdsstat. Derudover behandles også området for Uddannelse, da 

dette også er et vigtigt element indenfor velfærdsydelserne, og også disse tal 

stammer fra OECD, som dog ikke opgør dem i forbindelse med de øvrige 

sociale udgifter, men som et punkt for sig selv. Samtidig er det netop disse 

områder, der bliver mest påvirket i forbindelse med indvandringen, hvilket vil 

blive analyseret i de senere afsnit. Det er dog ikke kun relevant at se på, 

hvordan pengene bliver brugt, man må i særdeleshed også se på, hvor de 

kommer fra. I relation til systemerne i Danmark og Spanien er der nemlig 

enorm forskel på, hvordan man har valgt at finansiere de forskellige 

systemer. OECD holder dog ikke regnskab med dette aspekt, så her vil 

tallene være hentet fra Eurostat. Det skal nævnes, at der her ikke er tale om 

helt samme definition af sociale ydelser, men da vi er interesserede i at se på 

hvordan disse ydelser finansieres, og ikke hvad der helt præcist finansieres, 

kan vi se bort fra dette. Vi vil starte med at se på den danske velfærdsstat, 

hvorefter vi retter blikket mod Spanien, og til sidst i kapitlet vil vi 

sammenholde de to landes velfærdssystemer. 

 

3.1. Den danske velfærdsstats tilblivelse og udvikling 

Den danske velfærdsstat er efterhånden en gammel sag, og 

grundelementerne kan i princippet trækkes flere århundreder tilbage. Den er 

indbegrebet af den nordiske model, idet der tilbydes ydelser på universalt 

plan, uden at tage hensyn til borgernes situation i samfundet. Staten er 

yderst involveret i finansieringen af velfærdsydelserne, hvilket betyder, at 

man har et højt udviklet skattesystem og et højt skattetryk. Som tidligere 

nævnt, var det i midten af det 19. århundrede, at kimen blev lagt til den 

omfattende model vi ser i dagens Danmark. Den spirende industrialisering i 

midten af 1800-tallet medførte en øget migration inden for landets grænser, 

idet folk flyttede fra landet til byerne, hvor et pulserende arbejdsmarked var 

begyndt at se dagens lys. Den industrielle udvikling medførte en øget 
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arbejdsdeling, men samtidig med at den frembragte flere arbejdspladser, 

skabte og synliggjorde den også øgede sociale problemer i byerne. Der 

opstod en tydelig ulighed, ikke kun mellem arbejderne i byerne og dem, der 

var blevet på landet, men også blandt arbejderne i byerne imellem. I 

slutningen af 1800-tallet indførte man en række sociale reformer, som skulle 

afhjælpe den øgede uligevægt i samfundet, og især tilgodese de krav, der 

begyndte at lyde fra de forskellige faglige organisationer. I 1891 reviderede 

man Fattigloven, med det formål at gøre op med dens stigmatiserende 

effekter, samtidig med at man indførte Loven om Alderdomsforsørgelse og i 

1892 Loven om Sygekasser (Damgaard, 2003, s. 34). Det var på det 

tidspunkt, at kommunernes rolle i socialpolitikken blev stadfæstet, idet 

kommunerne skulle stå for organiseringen af den økonomiske støtte, 

samtidig med at de fik udvidet deres ret til at udskrive skatter. Samtidig så 

man de første elementer i de faktorer, der karakteriserer den skandinaviske 

velfærdsmodel. Med indførelsen af alderdomsunderstøttelse introducerede 

man universalismebegrebet, idet ydelserne ikke beroede på borgernes status 

i samfundet, men udelukkende på indfødsretten. Samtidig indførte man det 

statslige refusionssystem, hvor de lokale myndigheder fik 50 % af deres 

udgifter dækket af staten, og fundamentet til den skattefunderede 

socialpolitik vi kender i dag var lagt (Ploug, Henriksen & Kærgård, 2004, s. 

205). I 1907 indførte man Arbejdsløshedsforsikringsloven, som kan føres helt 

frem til nutidens a-kasse system, og samtidig blev der indført det princip, at 

kommunerne skulle bidrage til finansieringen af udbetalingerne, enten via 

subsidier eller ved direkte støtte til de ledige. Kommunerne skulle så at sige 

tage over, når a-kasserne ikke længere kunne understøtte de ledige. Man 

har altså allerede fra starten af lagt stor vægt på det offentliges støtte i 

forbindelse med tab af arbejde, og med socialreformen i 1933, hvor man 

indførte ’retsprincippet’ som afgørende for, om man kunne modtage sociale 

ydelser eller ej, blev grundlaget lagt for statens ansvar for den offentlige 

velfærd (Damgaard, 2003, s. 39.). Derudover ser man også her den gryende 

ide om det egalitære samfund, idet man oprettede et endnu mere omfattende 

statsrefusionssystem, netop for at sikre en mere lige behandling af borgerne, 
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samtidig med at enkelte opgaver helt blev overladt til staten. Endelig var det 

også i denne periode, at man indførte den kommunale enhedsskole for at 

lette den sociale mobilitet, samtidig med at man begyndte at indføre 

sundhedsordninger på et mere universelt plan (Ploug, et al., 2004, s. 206 ff.). 

Man kan altså finde tegn på den basale universalismetanke helt 

tilbage til slutningen af 1800-tallet, men det er i tiden efter Anden 

Verdenskrig, at velfærdsstaten rigtig slår sine folder. I 50’erne begynder man 

at tale om en ’velfærdsstat’, hvor det ikke blot drejer sig om sociale reformer 

og indførelsen af velfærdspolitisk lovgivning, men nærmere en idealtanke 

om, hvordan hele samfundet skal indrettes (Ploug, et al., 2004, s. 145). I 

stedet for at indføre love på diverse politiske delområder (social, sundhed, 

uddannelse, mm.), begyndte man at anskue det fra et helhedsperspektiv. Op 

igennem 60’erne udbyggede man et omfattende institutionelt netværk for 

ydelsen af social støtte, og der blev lagt stor vægt på princippet om at 

behandle alle lige og give folk samme muligheder og rettigheder. Den sociale 

politik omfatter nu ikke kun økonomiske overførsler, men kommer i stigende 

grad til at bestå af services i takt med en omfattende udbygning af de 

kommunale og statslige institutioner, vi kender i dag, og det er således her, vi 

får etableret den store offentlige sektor vi har i dagens Danmark. Disse år var 

præget af højkonjunktur, som medførte store samfundsmæssige ændringer, 

bl.a. den lave arbejdsløshed, der også betød, at et stigende antal kvinder 

gjorde deres indtog på arbejdsmarkedet, og de ændrede strukturer medførte 

en udbygning af de sociale institutioner (Ploug, et al., 2004, s. 210). I 70’erne 

kom den nye socialreform, som indeholdt en social styrelseslov, lov om 

offentlig sikring, lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og lov om social 

bistand (Ploug, et al., 2004, s. 211). Med denne reform fik man etableret en 

opfattelse af velfærd ikke blot som en sikring i tilfælde af nød, men snarere 

som en rettighed, alle borgere i samfundet besidder. Ved bortfald af 

indkomsten, skulle borgerne kunne opretholde den samme standard som 

hidtil med staten som garant, hvad enten man var dagpengeforsikret eller ej. 

Desuden skulle borgerne med reformen vænne sig til at gøre brug af 

velfærdssystemet, og velfærdsbegrebet går således fra at have afhjælpende 
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karakter til at være mere forebyggende. Efter oliekrisen i midthalvfjerdserne 

blev man mere opmærksom på nødvendigheden af at sikre beskæftigelsen, 

og det var baggrunde for fremkomsten af det tostrengede kommunale system 

med en separat beskæftigelsesforvaltning og socialforvaltning (Ploug, et al., 

2004). I årene frem til i dag kan vi se en udvikling henimod en mere 

incitamentbaseret velfærd, hvor staten begynder at stille flere krav i 

forbindelse med udbetalingen af offentlige ydelser, og borgerne får udvidet 

deres pligter. 

Udviklingen af en dansk velfærdsstat har altså været en længere 

proces, men det er især i de seneste årtier, at den rigtig får ben at løbe på. 

Velfærdsstaten er således et mix af socialpolitiske idealer om solidaritet og 

egalitet blandt folket og økonomiske samfundsmæssige realiteter, hvor 

beskæftigelsen og den økonomiske vækst spiller en fremtrædende rolle. I det 

følgende vil vi komme nærmere ind på de områder, der udgør kernen i den 

danske velfærdsstat. 

 

3.1.1. Den danske velfærdsstats opbygning 

Den danske velfærdsstat er overvejende inspireret af den 

socialdemokratiske model. Næsten alle de sociale ydelser tilvejebringes og 

garanteres af staten, og meget lidt overlades til den private sektor. Den er 

bygget op omkring et solidaritetsforhold borgerne imellem, og befolkningen er 

således indstillet på at betale en høj skat for at staten til gengæld garanterer 

diverse serviceydelser, såsom børnepasning og fri adgang til lægehjælp, 

samtidig med at man er sikret ved tab af indkomst mm. Vi vil her tage 

udgangspunkt i fire centrale områder for velfærdsstaten, nemlig sikring i 

alderdommen, sundhed, arbejdsmarkedsordninger og sundhed, idet det er 

de fire kernepunkter i velfærdsstaten, som næsten alle i befolkningen vil blive 

berørt af i løbet af deres liv. Vi vil se på, hvilke instanser der står for 

fordelingen af velfærdsydelserne - er det staten eller markedet, eller er det 

begge i samspil, eller er det nærmere civilsamfundet som sådant. 
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3.1.2. Pension 

Forsørgelse i alderdommen er et af kernepunkterne i 

velfærdsstaten og bygger på, at folk, der har arbejdet og tjent samfundet i et 

langt liv, skal være sikret en anstændig og rimelig levestandard, hvad enten 

de har en familie til at tage sig af dem eller ej, den dag de træder ud af 

arbejdsmarkedet. Det danske pensionssystem besår af flere ordninger 

(Velfærdsministeriet, 2008, 14. oktober). Dels folkepensionen, som er en 

skattefinansieret ordning med grundydelser, der er aldersbetingede og 

udbetales til alle uanset tidligere arbejdsmarkedsdeltagelse, dels 

arbejdsmarkedspensionen, der er ordninger oprettet i forbindelse med 

ansættelsesforholdet, hvor såvel den ansatte som arbejdsgiveren indbetaler 

bidrag, og endelig diverse private pensionsordninger. Som dansk statsborger 

er man berettiget til folkepension når man fylder 65 år5, og for at modtage 

fuld folkepension skal man have haft fast bopæl i Danmark i 40 år mellem det 

15. og 67. år. Har man ikke haft fast bopæl i Danmark i 40 år, er man 

berettiget til pension efter 3 års fast bopæl, hvor man modtager en andel af 

pensionen svarende til det antal år, man har opholdt sig i Danmark. Kravet 

om dansk statsborgerskab kan tilsidesættes hvis personen har haft fast 

bopæl i Danmark i mindst 10 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år, 

hvoraf de seneste 5 år er umiddelbart før pensionsalderen. Retten til pension 

optjenes på baggrund af det antal år, personen har været bosat i Danmark, 

og er således ikke betinget af, om vedkommende har haft arbejde eller betalt 

skat. Udover pensionens grundbeløb er pensionister berettiget til diverse 

økonomiske tilskud, såsom varmetillæg, boligydelse, mm. 

Udover den rent økonomiske støtte har de ældre også krav på 

en lang række serviceydelser, der ligeledes ydes af staten. Grundtanken er, 

at det er bedst for de ældre at blive så længe som muligt i deres eget hjem, 

og derfor ydes der støtte til f.eks. hjemmehjælp, udbringning af mad etc. I 

mange andre lande spiller civilsamfundet en langt mere afgørende rolle på 

dette punkt, men med de ændrede familiemønstre og især kvindernes 

                                                 
5
 Pensionsalderen er 67 år for personer, der er fyldt 60 år inden 1. juli 1999, jf. finansloven fra 1999. 
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deltagelse på arbejdsmarkedet er dette ikke længere en mulighed i Danmark, 

og staten bruger derfor meget store summer på ældreområdet. 

 

Tabel 3.1: Offentlige udgifter til ældresektoren i 2003 

 Udgifter i mio. € I % af BNP 

Økonomiske 
overførsler 

10 094,6 5,3 % 

Heraf pensioner 9 122,7 4,8 % 

Serviceydelser 3 461,4 1,8 % 

Ældresektoren i 

alt 

13 556 7,2 % 

 Kilde: OECD.Stat– tallene for BNP er egen udarbejdelse 

 

Jævnfør tabel 3.1. kan vi se, at de samlede udgifter til de ældre i 

2003 lå på 13 556 mio. €, og heraf udgjorde 9 122,7 mio. € økonomiske 

overførsler til pension, altså 67,3 % af de samlede økonomiske overførsler, 

mens 3 461,4 mio. € gik til serviceydelser (25,5 %), som bl.a. består af 

hjemmehjælp og alle de andre velfærdsservices, staten tilbyder sine ældre 

borgere. Samlet set udgjorde de samlede udgifter til ældrestøtte 7,2 % af 

BNP. 

 

3.1.3. Sundhedssektoren 

Ifølge sundhedsloven har alle, der bor i Danmark, ret til 

sundhedsydelser. Så snart man bliver indskrevet i folkeregistret, og altså 

registreret i det danske samfund, får man tildelt en læge. Almen lægehjælp er 

gratis, ligeledes er det gratis at gå til speciallæge samt at få behandling på 

sygehusene. Derudover ydes der tilskud til behandling hos tandlæge og 

kiropraktor samt fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, så længe der 

foreligger en lægehenvisning. Der er i de senere år dog dukket flere private 

sundhedsforsikringer op, og arbejdstagerne bliver i højere grad forsikret via 

deres arbejdspladser. Der har været store problemer med ventetider i 

forbindelse med sygehusbehandling, hvilket har medført en lempelse i den 

ellers eksisterende sundhedslov. I dag kan man frit vælge hvor man vil 
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behandles, hvis man ikke er blevet tilbudt behandling i bopælsregionen efter 

én måned. Dette gælder både indenfor som udenfor landets grænser, og 

igen er det staten, der dækker omkostningerne. 

De samlede udgifter til sundhedssektoren udgjorde i 2003 5,6 % 

af BNP, altså 10 517,6 mio. €, svarende til 1947,7 € per person. 

 

3.1.4. Arbejdsløshedsunderstøttelse 

Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved en høj 

deltagelse af både mænd og kvinder. I 2006 var erhvervsfrekvensen således 

på 85 % for mænd og 79 % for kvinder, mens beskæftigelsesfrekvensen var 

på 81 % for mænd og 75 % for kvinder, og arbejdsløsheden svingede 

således mellem 4 og 5 % (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration, 2006, s. 61). Det er præget af en stor dynamik, idet godt en 

fjerdedel af de beskæftigede skifter arbejde hvert år, hvilket tyder på en 

forholdsvis stor sikkerhed og gode muligheder for at få nyt arbejde, hvis man 

skulle blive ledig (Beskæftigelsesministeriet, 2008a, 10. oktober). Staten 

blander sig helt uden om arbejdsmarkedet i forbindelse med reguleringen af 

løn- og arbejdsvilkår, som udelukkende forhandles mellem lønmodtagere og 

arbejdsgivere, hvilket er et særligt træk ved den danske model. Selv på 

områder, hvor staten har det sidste ord, f.eks. i relation til ledige og 

forsikringsspørgsmål, indgår den i et nært samarbejde med de øvrige parter, 

når der skal tages stilling til den egentlige arbejdsmarkedspolitik. Det danske 

arbejdsmarked er umiddelbart meget fleksibelt, idet reglerne for ansættelse 

og afskedigelse er meget løse, men samtidig er det også kendetegnet ved en 

stor social sikkerhed, idet arbejdstagerne er sikret en lang række ydelser hvis 

de skulle miste deres job. Det gælder alle lønmodtagere, hvad enten de har 

dansk indfødsret eller er udlænding. Skulle man miste sit arbejde, er man 

berettiget til at modtage dagpenge fra sin arbejdsløshedsforsikring, forudsat 

at man er medlem af en arbejdsløshedskasse. For at kunne blive medlem af 

en a-kasse, skal man være bosat i Danmark, være mellem 18 og 63 år 

gammel og have forbindelse til arbejdsmarkedet, enten som beskæftiget 

lønmodtager eller selvstændig, eller man skal have afsluttet en 
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erhvervsmæssig uddannelse/ værnepligt, mm. For at kunne modtage 

dagpenge skal man være registreret som arbejdssøgende, have været 

medlem af a-kassen i mindst ét år, have været beskæftiget som lønmodtager 

i minimum 52 uger inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret og 34 uger 

inden for de seneste 3 år som deltidsforsikret, stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet, og bekræfte jobsøgning hver uge 

(Beskæftigelsesministeriet, 2008b, 10. oktober). Dagpengesatsen afhænger 

af ens tidligere indkomst og kan udgøre op til 90 % af ens tidligere løn, dog 

maximalt 703 DKK pr. dag for heltidssikrede og 469 DKK pr. dag for 

deltidssikrede. Udbetalingen af dagpenge er begrænset til 4 år. Som sagt er 

dagpengene en arbejdsløshedsforsikringsydelse, og er derfor ikke 

udelukkende finansieret af staten, selvom denne står for langt størstedelen af 

finansieringen. Medlemmerne betaler et medlemsbidrag, som er fastsat af 

staten, og i 2008 lå det på 3 372 DKK ekskl. efterlønsbidrag (8 304 DKK 

inklusive efterlønsbidrag). Derudover skal man betale et 

administrationsbidrag, som fastsættes af a-kasserne, og i 2008 svingede det 

mellem 696 DKK og 2 015 DKK (Arbejdsdirektoratet, 2008a, 10. oktober). 

Man er altså selv med til at finansiere en del af sikringen imod eventuel 

ledighed, men beløbet er ganske ubetydeligt set i forhold til det spanske 

system, som vil blive diskuteret i de senere afsnit, hvor hele systemet netop 

er baseret på medlemsbidrag. A-kasserne sørger altså for, at man kan 

opretholde næsten samme standard, hvis man skulle blive arbejdsløs, som 

da man var fuldtidsbeskæftiget. 

Dagpenge berører altså kun folk, der har været i forbindelse med 

arbejdsmarkedet og har indbetalt til en a-kasse, men i Danmark har vi også 

den såkaldte kontanthjælp, som nærmest kan sidestilles med de tidligere 

tiders fattighjælp, idet den er beregnet til folk, som ikke er i stand til at 

forsørge sig selv og deres familie. Hovedbetingelsen for at være berettiget til 

kontanthjælp er, at der skal være sket en ændring i ens sociale forhold, som 

f.eks. arbejdsløshed, skilsmisse mm., som bevirker, at man ikke længere kan 

forsørge sig selv, og at behovet ikke kan dækkes via andre ydelser, såsom 

dagpenge eller andre overførsler. Derudover gælder, at man skal have været 
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bosat i Danmark i syv indenfor de seneste otte år, og at man skal stå til 

rådighed og kunne tage imod eventuelle tilbud om både arbejde og 

uddannelse. Man opererer også med et loft over kontanthjælpen, som træder 

i kraft hvis man har modtaget kontanthjælp i 6 konsekutive måneder, hvor 

man således risikerer at få nedsat støtten, hvis denne overstiger et vist beløb 

(Arbejdsdirektoratet, 2008b, 10. oktober). Desuden opererer man med den 

såkaldte 300 timers regel, som betyder, at hvis et ægtepar har modtaget 

kontanthjælp i to år, skal begge ægtefæller i løbet af de 24 måneder have 

arbejdet i minimum 300 timer; i fald dette ikke kan dokumenteres, risikerer 

man at miste den ene kontanthjælp. Det er muligt at modtage støtte, selvom 

man ikke har været bosat i Danmark i de påkrævede syv år, i form af den 

såkaldte starthjælp. Kravene er de samme som til kontanthjælpen, men 

satserne er langt lavere. I 2008 var kontanthjælpen således på 12 249 DKK/ 

mdr. for forsørgere over 25 og på 9 219 DKK/mdr. for ikke-forsørgere over 

25. Til sammenligning var starthjælpen i 2008 på 4 926 DKK/mdr. for gifte 

personer over 25 år, og på 5 940 DKK/mdr. for enlige over 25, og man kunne 

derudover modtage et forsørgertillæg på enten 1 486 DKK/mdr. eller 1 232 

DKK/mdr., alt efter om man er henholdsvis enlig eller gift. Det er tydeligt, at 

man er godt sikret i Danmark, hvis man skulle komme ud for diverse 

uforudsete sociale ændringer, hvad enten man er berettiget til at modtage 

dagpenge eller kontanthjælp. 

 

Tabel 3.2. Offentlige udgifter til arbejdsløshed 2003 

 Udgifter i mio. € I % af BNP 

Arbejdsløshedsforsikring 2 983,2 1,6 % 

Kontanthjælp 1 313,7 0,7 % 

Arbejdsløshed i alt 6 297 3,3 % 

 Kilde: OECD.Stat – tallene for BNP er egen udarbejdelse 

 

Hvis vi ser på tabel 3.2, der viser statens udgifter til 

arbejdsløshed i 2003, fremgår det, at der i alt blev brugt 6 297 mio. € til 

arbejdsløshedsstøtte, svarende til 3,3 % af BNP. Heraf udgjorde 2 983,2 mio. 
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€ udbetalinger til dagpenge, mens kontanthjælpen tegnede sig for 0,7 % af 

BNP, svarende til 1 313,7 mio. €. 

 

3.1.5. Uddannelse 

I Danmark har man 9 års undervisningspligt for alle børn 

bosiddende i Danmark, men ingen skolepligt. Den offentlige folkeskole 

dækker den største del af undervisningen, men suppleres af friskoler, private 

grundskoler og efterskoler. De frie grundskoler er selvejende institutioner, 

men kommunerne betaler et bidrag til staten for eleverne, der udgør 85 % af 

statens driftstilskud pr. elev eksklusiv pension. Den danske folkeskole er en 

af de dyreste i verden (Den Danske Folkeskole, 2006, 12. september), og 

således anslås det at en elev kostede 57 000 DKK om året i 

2007(Undervisningsministeriet, 2008, 11. oktober). 

I 2003 lå de samlede offentlige udgifter til uddannelse på 15 

663,4 mio. € og udgjorde således 8,3 % af BNP. Udgifterne til de primære og 

sekundære uddannelser, altså folkeskolen og de forskellige 

studieforberedende uddannelser, såsom gymnasium og handelsskole, 

udgjorde 9 106,8 mio. €, mens udgifterne til de tertiære uddannelser, 

svarende til alle de videregående uddannelser mm., udgjorde 4 698,3 mio. €. 

 

3.2. Den spanske velfærdsstats tilblivelse og udvikling 

Vi har nu fået set på, hvordan den danske velfærd er opbygget, 

og vender derfor blikket mod Spanien. Som nævnt, er den spanske 

velfærdsstat oprindeligt blevet klassificeret som en korporativ/ konservativ 

velfærdsstat, idet den udspringer af mere konservative kræfter, og flere af 

velfærdsprogrammerne er relateret til aktivt medlemskab af arbejdsmarkedet. 

Der dog kommet et øget fokus på middelhavslandenes form for velfærd, og 

man taler derfor om en fjerde velfærdsmodel, nemlig den sydeuropæiske, 

som netop Spanien hører under. 

Spanien begyndte ligesom de øvrige vesteuropæiske lande at 

indføre sociale reformer i begyndelsen af sidste århundrede, og i 1900 
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indførte man en lov om arbejdsskader, som i løbet af de næste par år blev 

fulgt op af diverse sociale sikringsordninger, såsom en pensionsordning i 

1919 og en barselsordning i 1929 (Bandrés Moliné, 1997, s. 12). Under den 

Anden Republik havde man et ønske om at indføre et forholdsvis udviklet 

statsfinansieret socialt sikkerhedssystem, der omfattede sociale ydelser i 

forbindelse med alderdommen, sundhed, barsel mm., men man nåede ikke 

at indføre egentlige sociale foranstaltninger, inden borgerkrigen brød ud i 

1936, og de spæde skridt, man var begyndt at tage, fik en brat ende. I den 

første halvdel af Francos regime blev Spanien kastet ned i et økonomisk sort 

hul, udviklingen af statsligt støttede sikkerhedsydelser gik mere eller mindre i 

stå, og i 1965 udgjorde de sociale udgifter således 5,9 % af BNP (ibid.). I 

begyndelsen af tresserne blev der dog blødt lidt op for den økonomiske 

politik. Samfundet havde ændret sig, især på grund af den øgede migration 

af spaniere til resten af Europa, men også en øget migration inden for 

landets grænser, hvor folk i stigende grad flyttede til byerne, og kvinderne så 

småt begyndte at blive inkluderet på arbejdsmarkedet. De sociale 

sikkerhedsnet man hidtil havde benyttet, i form af familie og andre netværk, 

faldt fra hinanden, og der blev behov for andre sikringsformer (ibid.). Statens 

udgifter til sundhed og uddannelse øgedes, og man indførte et formelt socialt 

sikringssystem, som dækkede alle. I 1963 oprettede man la Seguridad 

Social, som skulle blive den bærende model for en lighedsinspireret social 

sikring. Således steg de offentlige sociale udgifter til at udgøre 12,5 % af 

BNP i 1976 (Bandrés Moliné, 1997, s. 13). Meget kan man sige om Francos 

diktatur, men han formåede at lægge kimen til det, der senere skulle være 

fundamentet for den spanske velfærdsstat. Man havde altså formået at 

mobilisere den politiske vilje til at etablere et universelt socialt 

sikringssystem, men der var dog visse problemer forbundet med 

finansieringen af sikringsordningerne, idet loven ikke indeholdt nærmere 

bestemmelser om, hvor midlerne til ordningerne skulle hentes (Seguridad 

Social, 1995a). Oprettelsen af en spansk velfærdsstat har altså været en 

noget mere langsommelig proces end i de andre vesteuropæiske lande. 

Mens de fleste havde etableret deres velfærdsmodeller i efterkrigsårene, 
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måtte Spanien vente yderligere 20-30 år på at få etableret et solidt socialt 

sikkerhedssystem. 

Efter Francos død i 1975 og under transitionsperioden frem til 

begyndelsen af firserne oplevede man en kraftig forøgelse i de offentlige 

udgifter til de sociale områder, således at de i 1981 udgjorde 19,6 % af BNP 

(Bandrés Moliné, 1997, s. 16). I den spanske grundlov fra 1978 fik man 

indskrevet de bærende elementer af Seguridad Social, som stadig er 

gældende den dag i dag i Spanien. Landet var kastet ud i økonomisk krise, 

og fokus var derfor at sikre pensionen og arbejdsløshedsordningerne, og 

disse to områder er stadig hovedelementerne i den spanske velfærdsmodel. I 

firserne stagnerede udbygningen af velfærdssystemet i forhold til de 

foregående perioder, idet de offentlige udgifter kun steg 1,2 procentpoint af 

BNP frem til 1989, og der fokuseredes på at få udbygget 

uddannelsessystemet samt garanteret sociale ydelser til dem, der på den 

ene eller anden måde ikke var dækket af Seguridad Social (ibid.). I 1988 

udbrød der generalstrejke i hele landet, som overordnet set kan forklares 

med divergerende opfattelser af, hvor fokus skulle være i forbindelse med de 

offentlige udgifter. Mens regeringen mente, at det var vigtigt at bruge 

pengene på bl.a. sundhed og uddannelse og en generel udbygning af 

infrastrukturen, ville arbejdstagerne derimod have mere til pensioner og 

arbejdsløshedsforsikringer (Bandrés Moliné, 1997, s. 18). Dette førte til flere 

udgiftsstigninger på arbejdsløshedsområdet, samtidig med at man indførte et 

universelt sundhedssystem i 1989. Igennem halvfemserne får man forankret 

det eksisterende system, og i 1993 udgjorde de offentlige udgifter således 26 

% af BNP. Pensionsområdet er stadig det dominerende, idet 38,1 % af de 

samlede udgifter gik hertil. Desuden bemærkes den afgørende rolle, 

overførsler i forbindelse med arbejdsløshed er kommet til at spille, idet disse 

overførsler steg fra at udgøre 1,4 % af de samlede udgifter i 1967 til i 1993 at 

udgøre 14,9 % (ibid.). 
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3.2.1. Den spanske socialstat – La Seguridad Social 

Den spanske velfærd har altså en noget anderledes historie end 

den danske. Velfærdssystemet har derfor også udviklet sig på en anden 

måde og kendetegnes i dag ved, at der på mange områder findes 

statsgaranterede ydelser og på andre findes mere brugerbetalingsbaseret 

støtte. Som tidligere nævnt, er Spanien et eksempel på den sydeuropæiske 

model, idet ydelserne til sundhed og uddannelse er udpræget universelle, 

mens pension og arbejdsmarkedsrelateret støtte bygger på medlemsbidrag. 

Den spanske velfærd er bygget op omkring den såkaldte Seguridad Social, 

som de fleste velfærdsområder er underlagt. Seguridad Social bygger på 

samme princip om, at staten skal sikre sine borgere mod eventuelle risici, 

men forskellen ligger i, hvordan ydelserne finansieres, da der her er tale om 

et kontingentbaseret system, hvortil både arbejdstagere og arbejdsgivere 

indbetaler, samtidig med at staten også dækker noget af finansieringen. 

Seguridad Social er opdelt i en række ordninger, og der gælder altså 

forskellige regler for folk, alt efter hvilken ordning man hører under. Den 

absolut største ordning er den generelle ordning (Régimen General), som 

gælder for langt de fleste, men der findes også fem særordninger 

(Regímenes Especiales), som henvender sig til selvstændige 

erhvervsdrivende, og folk, der arbejder indenfor landbrug og fiskeri, 

husarbejde, kulminedrift, og søfart (Seguridad Social, 1995b). I det følgende 

vil vi se på, hvordan velfærden distribueres i Spanien, og vi tager 

udgangspunkt i de samme fire områder som i kapitlet om Danmark. 

 

3.2.2. Pension 

Pensionssystemet er kernen i den spanske velfærd og tegner sig 

for langt størstedelen af de offentlige udbetalinger. Der findes to 

pensionstyper under Seguridad Social, henholdsvis den kontingentbaserede, 

som er den mest almindelige, og den ikke-kontingentbaserede. Den 

kontingentbaserede pension bygger på, at man har indbetalt til Seguridad 

Social i hele sit arbejdsliv. Det skal påpeges, at der her udelukkende tages 
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udgangspunkt i den generelle ordning under Seguridad Social, for det første 

fordi den dækker langt størstedelen af den forsikrede befolkning6, og for det 

andet fordi de overordnede regler er de samme, uanset hvilken ordning man 

hører under. Normen er, at man er berettiget til at modtage pension, når man 

er fyldt 65, men i visse tilfælde kan aldersgrænsen sænkes, dog aldrig under 

de fyldte 52 år (Seguridad Social, 1995c). Man skal have været medlem af 

Seguridad Social i en periode på i alt 15 år, og helt specifikt skal de to 

seneste år af medlemskabet ligge umiddelbart før man trækker sig tilbage. 

Der er altså ingen regler om indfødsret forbundet med modtagelsen af 

pension, det eneste krav er, at man har været aktiv på arbejdsmarkedet, og 

dermed betalt medlemsbidrag til Seguridad Social. Pensionens størrelse 

afhænger af, hvor meget og hvor længe man har indbetalt til Seguridad 

Social, før man blev berettiget til at modtage pension. Således kan man få 

udbetalt alt fra 50 % (efter 15 års medlemskab) til 100 % (efter 35 års 

medlemskab) af sin gennemsnitsløn igennem de seneste 15 år (Seguridad 

Social, 1995d). Endvidere skal det det nævnes, at man er garanteret 658,75 

€/måned som eneforsørger, og 528,55 €/måned hvis man ikke er ene 

forsørger (Seguridad Social, 1995e). Den ikke-kontingentbaserede pension 

er beregnet til personer, som ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet og 

derfor ikke har indbetalt til Seguridad Social, eller som ikke har indbetalt i den 

krævede minimumsperiode på 15 år og ikke har de fornødne midler til at 

opretholde en rimelig eksistens. Heller ikke denne form for pension er 

betinget af indfødsret, men kræver, at man har opholdstilladelse og fast 

bopæl i Spanien. For at være berettiget til at modtage denne pension skal 

man være fyldt 65 år og som nævnt være kategoriseret som økonomisk 

ubemidlet, hvilket er sat til en minimumsindkomst på 4 598,16 € om året 

(niveau for 2008) (IMSERSO, 2008, 21. oktober). Dette beløb er 

minimumsindkomsten hvis man er enlig; er der andre familiemedlemmer i 

husstanden, der også har en indkomst, gælder andre beløbsgrænser (ibid.). 

Derudover skal man have været bosiddende i Spanien i mindst 10 år mellem 

det fyldte 16. år og det år, hvor man begynder at modtage pension, dog 
                                                 
6
 Ifølge INE var der i 2006 18 596,3 mio registreret i Seguridad Social, hvoraf 76 % hørte under den 

generelle ordning. 
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minimum 65 år, hvoraf to år skal være konsekutive og lige umiddelbart før 

pensionsalderen (ibid.). Man er altså sikret en pension, selvom man aldrig 

har været en del af arbejdsmarkedet. Denne pension er dog næsten 

ubetydelig, idet den beløber sig til 328,44 €/måned, svarende til 4 598,16 € 

om året.7 Endvidere skal det nævnes, at hvis pensionisten har en indtægt, 

der overstiger 25 % af minimumsindkomsten (1 149,54 € i 2008), fratrækkes 

denne indtægt i det samlede beløb (ibid.). 

Det fremgår altså tydeligt, at man i Spanien har etableret et 

veludbygget pensionssystem, og kaster vi et blik på tabel 3.2., kan vi se, at 

de samlede udgifter til ældresektoren i 2003 ugjorde 61 313,5 mio. €, 

svarende til 7,9 % af BNP, hvilket egentlig svarer meget godt til de danske 

udgifter. Heraf gik 54 969,1 mio € til pensionsudbetalinger, som altså udgør 

hele 89,7 % af de samlede udgifter, hvorimod kun 1 451,8 mio. €, svarende 

til 2,3 % af de samlede udgifter, gik til sociale serviceydelser. 

 

Tabel 3.3: Offentlige udgifter til ældresektoren i 2003 

 Udgifter i mio. € I % af BNP 

Økonomiske 

overførsler 

59 628,4 7,6 % 

Heraf pensioner 54 969,1 % 7,0 % 

Serviceydelser 1 451,8 0,2 % 

Ældresektoren i 

alt 

61 313,5 7,9 % 

 Kilde: OECD.Stat – tallene for BNP er egen udarbejdelse 

 

3.2.3. Sundhedssektoren 

Det spanske sundhedsvæsen hører under Seguridad Social, 

men finansieres ikke via medlemsbidrag, som det var tilfældet med 

pensionen. Man er fuldt dækket, så snart man er registreret, og heller ikke 

her er der derfor noget krav om indfødsret, idet udlændinge bosat i Spanien 

er dækkede, forudsat at de er registrerede i Seguridad Social. Det skal 

                                                 
7
 Der udbetales et ekstra ‘klip’ i juni og november måned, således at pengene fordeles på 14 

udbetalinger om året. 
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påpeges, at det ikke kun er den person, der er i arbejde, som er direkte 

registreret i Seguridad Social, men tillige dennes eventuelle 

ægtefælle/partner samt hjemmeboende børn under 26 år, og desuden også 

pensionister (Jepsen, 2007, september). Så snart man er registreret i 

Seguridad Social, skal man henvende sig hos sin praktiserende læge, hvor 

man får udstedt et sygesikringskort, hvorefter man har ret til gratis 

sundhedsydelser i hele landet. Er man derimod ikke medlem af Seguridad 

Social, er man nødsaget til at tegne en privat sygeforsikring, og mange 

firmaer er i forbindelse med ansættelse begyndt at tilbyde medlemskab af en 

privat sygeforsikring som et ekstra alternativ til den nationale. 

I modsætning til pensionssystemet finansieres 

sundhedssektoren ikke af medlemskontingenter, men udelukkende af staten 

via skatterne. Således udgjorde de statslige udgifter til sundhedssektoren i 

2003 40 702 mio. €, svarende til 5,2 % af BNP. Der budgetteres altså med 

ca. 969 €/person til sundhed. 

 

3.2.4. Arbejdsløshedsunderstøttelse 

Det spanske arbejdsmarked har oplevet store omvæltninger i 

løbet af de seneste år, ikke kun på grund af kvindernes indtog på 

arbejdsmarkedet, men også på grund af den øgede indvandring. I 2006 var 

erhvervsfrekvensen for den spanske befolkning på 58,6 %, mens 

beskæftigelsesfrekvensen lå på 53,7 %. Hvis vi ser på kønsfordelingen, var 

beskæftigelsesfrekvensen for mændene på 64,8 %, mens den for kvinder, på 

trods af den stigende deltagelse på arbejdsmarkedet, stadig kun var på 43,0 

% (Pajares, 2007, s. 43). Der kan altså konstateres en noget højere 

arbejdsløshed i Spanien end i Danmark, og ledighedsprocenten lå således 

på 8,3 % i 2006. Samtidig bemærkes det, at arbejdsløsheden for kvinder er 

næsten dobbelt så høj som for mænd (11,4 % i modsætning til 6,1 %) 

(Pajares, 2007, s. 44). 

Som vi allerede har været inde på tidligere, er hele det spanske 

arbejdsmarked bygget op omkring Seguridad Social. Således er det 

obligatorisk at lade sig registrere, så snart man træder ind på 
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arbejdsmarkedet, og det er både arbejdstager og arbejdsgiver, der betaler 

kontingent. Spansk indfødsret er således ikke en forudsætning for at blive 

registreret i Seguridad Social, for enhver, der har opholdstilladelse i Spanien 

og udfører et givent arbejde på spansk jord, bliver meldt ind. Overordnet set 

gælder de samme regler for alle, men som vi har været inde på tidligere 

findes der er dog særordninger, som gælder for visse personer, bl.a. 

selvstændige erhvervsdrivende og personer, der arbejder indenfor landbrug, 

husarbejde, kulindustrien, og søfart. Igen skal det nævnes, at vi her 

udelukkende tager udgangspunkt i den generelle ordning. Det er op til én 

selv at melde sig ind, første gang man kommer i forbindelse med 

arbejdsmarkedet, men hvis man herefter skifter job, overgår indmeldingen til 

arbejdsgiveren. Således er man medlem af Seguridad Social for resten af 

livet, når man en gang for alle er blevet registreret, og man kan altså sagtens 

være medlem på trods af, at man i en periode ikke er direkte aktiv på 

arbejdsmarkedet. Så snart man bliver registreret i Seguridad Social som 

værende i arbejde, skal man begynde at betale medlemsbidrag, som varierer 

alt efter ens profession. I tilfælde af ledighed har man ret til at modtage 

arbejdsløshedsunderstøttelse, så længe man har betalt kontingent i en 

periode på minimum 360 dage indenfor de seneste seks år, er registreret 

som arbejdssøgende, og arbejdsløsheden ikke er selvforskyldt (Servicio 

Público de Empleo Estatal, 1997a.). Understøttelsesbeløbet afhænger af den 

såkaldte ’base reguladora’, som beregnes ud fra, hvor meget man har 

indbetalt til forsikringen inden for de seneste 180 dage. Man er således 

berettiget til at modtage 70 % af dette beløb i de første 180 dage af 

ledighedsperioden, hvilket derefter reduceres til 60 % af beløbet (Servicio 

Público de Empleo Estatal, 1997b). Der opereres dog med både minimums- 

og maksimumsbeløb. Som arbejdsløs er man garanteret et minimumsbeløb 

på 80 % af IPREM8, svarende til 482,44 €/måned i 2008, hvis man ikke har 

børn, og 107 % af IPREM, svarende til 645,26 €/måned i 2008, hvis man har 

børn. Maksimumsgrænsen er sat til 175 % af IPREM, svarende til 1 055,33 

                                                 
8
 “Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples” (IPREM) erstattede i 2004 mindstelønnen 

(Salario Mínimo Interprofesional – SMI) som referenceramme for beregningen af diverse økonomiske 

overførsler. 
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€/måned, hvis man ingen børn har, 200 %, svarende til 1 206,10 €/måned 

hvis man har et enkelt barn, og 225 %, svarende til 1 356,86 €/måned, hvis 

man har mere end et barn (ibid.). Derudover er udbetalingen af 

arbejdsløshedsunderstøttelse tidsbegrænset, afhængigt af hvor længe man 

har indbetalt til Seguridad Social. Således er man berettiget til 120 dages 

understøttelse efter at have indbetalt i minimumsperioden op til 18 mdr., 

mens man efter at have indbetalt i 2 160 dage er berettiget til 720 dages 

arbejdsløshedsunderstøttelse. Det betyder, at overførslerne reelt er 

begrænset til to år. 

Der findes også en form for kontanthjælp til arbejdstagere, der af 

den ene eller anden grund ikke er berettigede til at modtage den 

kontingentbaserede arbejdsløshedsunderstøttelse og som kan klassificeres 

som mindrebemidlede (Servicio Público de Empleo Estatal, 1997c). Dette 

gælder f.eks. folk, der ikke har betalt medlemsbidrag i de krævede 360 dage. 

Det er dog en betingelse, at man har indbetalt i minimum 3-6 mdr., alt efter 

om man har ansvar for andre i husstanden, og at man har en indtjening på 

mindre end 75 % af mindstelønnen, svarende til 450 €/måned i 2008. I en 

sådan situation er man berettiget til at modtage støtte i 3, 4 eller 5 måneder, 

hvis man har indbetalt i samme antal måneder, eller i 21 måneder, hvis man 

har indbetalt i 6 måneder eller mere, og støtten beløber sig til 80 % af 

IPREM, svarende til 413,52 €/måned i 2008. Der er altså mulighed for en vis 

økonomisk støtte, selvom man ikke kan få arbejdsløshedsunderstøttelse via 

Seguridad Social. Denne støtte er dog absolut minimal, og der er derfor et 

stort incitament til at finde et job. 

Ser vi nærmere på tabel 3.4, fremgår det også tydeligt, at den 

kontante støtte udenom Seguridad Social nærmest er ikkeeksisterende, idet 

udgifterne til den udgør 310,9 mio €, svarende til 0,04 af det spanske BNP. 
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Tabel 3.4. Offentlige udgifter til arbejdsløshed 2003 

 Udgifter i mio. € I % af BNP 

Arbejdsløshedsforsikring 17 387,9 2,2 % 

Kontanthjælp 310,9 0,04 % 

Arbejdsløshed i alt 17 555,9 2,2 % 

 Kilde: OECD.Stat  – tallene for BNP er egen udarbejdelse 

 

Ud fra tabellen kan vi se, at de samlede offentlige udgifter til 

arbejdsløshedsunderstøttelse i 2003 var på 17 555,9 mio. €, hvilket svarer til 

2,2 % af BNP. Heraf udgjorde 17 387,5 mio. €, altså godt 99 %, udgifter til 

selve arbejdsløshedsforsikringen. 

 

3.2.5. Uddannelse 

I modsætning til Danmark er der skolepligt i Spanien fra det 

sjette år til det fyldte 16. år. Det er staten, der står for finansieringen, men 

også her suppleres den offentlige skole af private institutioner. Således var 

ca. 28 % af alle skoler private i 2004 (Ministerio de Educación, Política Social 

y Deporte, 2005), og ud af et samlet elevtal på 4 350 801 elever var de 1 459 

483 af dem elever i privatskolerne, altså 33,5 %. Derudover tilbydes der også 

i statsregi børnepasning mellem det tredje og sjette år af børnenes liv. 

I 2003 spenderede den spanske stat 33 482 mio. € på 

uddannelsessektoren, svarende til 4,3 % af BNP. De primære og sekundære 

uddannelser stod for 22 089 mio. €, mens de tertiære uddannelser tegnede 

sig for 7 774 mio. €. 

 

3.3. Komparativ analyse af de danske og spanske 

velfærdssystemer 

Vi har nu set på Danmarks og Spaniens velfærdssystemer, og 

der kan tydeligt identificeres store forskelle mellem de to systemer. Især kan 

vi se, at de to landes systemer i vid udstrækning afspejler de tidligere 

beskrevne velfærdsmodeller. Danmark er et ret typisk eksempel på den 



 45 

socialdemokratiske model. Ifølge OECD bruger den danske stat samlet 52 

171,4 mio € (OECD.Stat, 2008, 10. oktober), svarende til 27,6 % af BNP på 

de sociale offentlige udgifter, men eftersom dette tal ikke omfatter alle 

udgifter, bl.a. ikke udgifter til uddannelse, er det reelle tal noget højere. 

Danmark ligger således i toppen blandt de europæiske lande i udgifter til 

sociale formål, mens Spaniens offentlige sociale udgifter ligger på 158 508,5 

mio €, svarende til ca. 20,3 % af BNP. 

Den største post i begge lande er afgjort udgifterne relateret til 

alderdom, hvor Danmark altså budgetterer med godt 26 % af de samlede 

sociale udgifter, mens Spanien bruger 38,7 %.  

 

Tabel 3.5. Offentlige udgifter til Ældresektoren, som andel af de samlede 

offentlige sociale udgifter i 2003 

 Danmark Spanien 

Økonomiske 

overførsler 

19,3 % 37,6 % 

Heraf pensioner 17,4 % 34,7 

Serviceydelser 6,6 % 0,9 % 

Ældresektoren i 

alt 

26 % 38,7 % 

Egen beregning på grundlag af tal hentet i OECD.Stat 

 

I tabel 3.5. ses det tydeligt, at ældresektoren er en stor post på det spanske 

budget, og dette stemmer da også godt overens med den velfærdsmodel vi 

har identificeret for Spanien, som jo netop lægger stor vægt på pension. Det 

bliver endog endnu tydeligere, når vi ser på forskellen mellem de 

økonomiske overførsler og serviceydelserne, da de rent økonomiske 

overførsler i Danmark kun udgør 19,3 % af de samlede sociale udgifter, 

mens de i Spanien udgør hele 37,6 %. Man lægger altså langt mere vægt på 

direkte finansielle ydelser i Spanien, mens man i Danmark har større fokus 

på de sociale serviceydelser. Dette forklares igen ud fra det faktum at 

Spanien har en anden type velfærd end Danmark, idet Spaniens 

velfærdsydelser netop er baseret på den enkelte persons netværk. Det anses 

her ikke for at være statens anliggende at sørge for daglig service til de 
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ældre. I dette system er det de ældres familie, der har ansvaret, hvorimod 

man i Danmark har en højtudviklet hjemmehjælp, som normalt tager sig af 

disse områder. 

Den næststørste post i begge lande er sundhed, hvor vi ud fra 

tabel 3.6 kan se, at Danmark bruger godt 20,2 % af de samlede udgifter 

hertil, mens Spanien også her bruger mere, nemlig 25,7 %. 

 

Tabel 3.6. Offentlige udgifter til Sundhedssektoren i 2003 

 Danmark Spanien 

Som % af de 
samlede offentlige 

udgifter 

20,2 % 25,7 % 

Som % af BNP 5,6 % 5,2 % 

Egen beregning på grundlag af tal hentet i OECD.Stat 

 

Forskellen bliver dog udlignet, hvis man relaterer tallene til landenes 

bruttonationalprodukt, hvor de således ligger på 5,6 % af BNP for Danmark 

og 5,2 % af BNP for Spanien. Her ligger landene altså forholdsvis lige, hvilket 

egentlig ikke er synderligt overraskende, da de har nogenlunde det samme 

sundhedssystem, der kendetegnes af, at staten garanterer behandling til alle. 

Vi bemærker dog, at hvis man ser på udgifterne i forhold til indbyggertallet i 

de to lande, bliver billedet en smule anderledes i Danmarks favør. Således 

bliver der i Danmark budgetteret med ca. 1 948 € pr. person, mens der i 

Spanien er tale om 969 € pr. person, altså godt 1000 € mindre. 

Den tredje post på budgettet er udgifterne til arbejdsløshed, som 

i Danmark tegner sig for godt 12,1 % af de samlede sociale udgifter, mens 

det tilsvarende tal i Spanien er 11,1 %. Her ligger de to lande altså igen 

forholdsvis lige, men igen kan der ses en forskel i relation til BNP, da disse 

udgifter udgør 3,3 % af BNP i Danmark og 2,2 % af BNP i Spanien.  
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Tabel 3.7. Offentlige udgifter til Arbejdsløshed, som andel af de samlede 

offentlige sociale udgifter i 2003 

 Danmark Spanien 

Arbejdsløsheds-
forsikring 

19,3 % 37,6 % 

Kontanthjælp 6,6 % 0,9 % 

Arbejdsløshed i alt 12,1 % 11,1 % 

Egen beregning på grundlag af tal hentet OECD.Stat 

 

Et vigtigt aspekt her er desuden selve antallet af ledige. I Danmark var 

arbejdsløsheden i 2003 således på 5,6 %, mens den i Spanien var på 11,5 

%. Det er allerede en stor forskel, og det er derfor interessant at se på, hvor 

mange penge der reelt bliver brugt pr. arbejdsløs i de to lande, da det vil give 

et langt mere sammenligneligt tal. I Danmark var der således 158 000 

arbejdsløse i 2003, hvilket betyder, at der blev brugt 39 854,4 € pr. 

arbejdsløs. Til sammenligning var der 2, 239 mio. arbejdsløse i Spanien, og 

der blev således brugt 7 840,9 € pr. arbejdsløs. Det viser, at der er en enorm 

forskel på, hvordan man lever livet som arbejdsløs i de to lande, idet man i 

Danmark modtager godt fem gange så meget i arbejdsløshedsunderstøttelse 

som i Spanien. Dette viser tydeligt, at man i Danmark lægger stor vægt på at 

opretholde levestandarden, selvom man i en periode står uden for job, mens 

man i Spanien anskuer overførslerne som en nødhjælp. 

Den sidste post, vi ser på, er uddannelse, hvor vi også kan se 

forskel mellem de to lande. I Danmark udgør de offentlige udgifter til 

uddannelse 8,3 % af BNP, mens de i Spanien er halvt så store, nemlig på 4,3 

% af BNP. Her er det meget tydeligt, at der i Danmark bliver postet mange 

penge i uddannelsessektoren. Forskellen beror bl.a. på det store antal 

private grundskoler, man har i Spanien, for mens knap 13 % af de danske 

elever i 2003 gik i en privat grundskole, var hele 33 % af de spanske elever 

tilmeldt privatskoler. 
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Tabel 3.8. Oversigt over fordelingen af de sociale udgifter i 2003
9
 

 Danmark Spanien 

Ældresektoren 25, 9 % 38, 7 % 

Sundhed 20, 2 % 25, 7 % 

Familie 14, 3 % 5, 1 % 

Arbejdsløshed 12, 1 % 11, 1 % 

Egen beregning på grundlag af tal hentet i OECD.Stat 

 

Tabel 3.8. indeholder en oversigt over hvordan de offentlige 

sociale udgifter fordeler sig på de enkelte sociale områder og viser, at der er 

store forskelle mellem de to landes prioritering. For Spaniens vedkommende 

er det tydeligt, at vi har at gøre med den sydeuropæiske model, hvor 

pensionen spiller en altafgørende rolle, når vi ser på den overvældende 

andel, denne post udgør af budgettet. En af de poster, der ikke er blevet 

behandlet, er de udgifter, staten har på familieområdet, hvor vi kan se, at 

Danmark budgetterer med langt større beløb end Spanien. Denne post 

inkluderer både økonomiske overførsler, såsom børnechecken, og 

serviceydelser i form af f.eks. pasningsinstitutioner. Tallene viser med al 

ønskelig klarhed, at man i Danmark vægter denne post højt. Det stemmer 

også overens med den velfærdsmodel vi har, hvor velfærden ikke blot spiller 

en afhjælpende rolle - som en støtte til folk, når først skaden er sket - men i 

højere grad både sigter mod at være forebyggende, og samtidig sørger for, 

at befolkningen har mulighed for at leve et liv fri for eventuelle risici og 

bekymringer. 

 

3.3.1. Finansiering af velfærden 

Som sagt er det dog ikke kun relevant at se på, hvor meget der 

rent faktisk spenderes på de sociale udgifter, det er lige så vigtigt at se på, 

hvordan disse udgifter finansieres. I den socialdemokratiske model bliver 

langt de fleste velfærdsydelser finansieret via staten, og dette ses også 

                                                 
9
 Området for uddannelse er ikke med i denne oversigt, da det i OECD ikke medregnes i de øvrige 

offentlige sociale udgifter, og det har derfor ikke været muligt at estimere, hvor stor en andel af dem 

området udgør. 
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tydeligt i Danmark. Her stammer over 63 % fra staten, mens knap 30 % 

finansieres via medlemsbidrag til sociale sikringsordninger af forskellig art. I 

Spanien derimod er det lige omvendt, for her står staten for 31,5 % af 

finansieringen, mens medlemsbidragene til de sociale sikringsordninger til 

gengæld udgør godt 65 % (Eurostat, 2008). 

 

Tabel 3.9. Oversigt over hvordan de sociale overførsler finansieres i 2003 

 Danmark Spanien 

Staten 63 % 31,5 % 

Arbejdsgiver 9,7 % 50,5 % 

Arbejdstager/ 

modtager af 

overførslerne 

20,7 % 15,9 % 

Kilde: Eurostat, 2008 

 

Hvis vi ser nærmere på tallene i tabel 3.9, bemærker vi også en tydelig 

forskel på, hvem der betaler medlemsbidragene. I Danmark er 9,7 % af 

samlede overførsler således finansieret af arbejdsgiveren, mens det 

tilsvarende tal er 50,5 % i Spanien i 2003. Samtidig står de forsikrede selv for 

20,7 % i Danmark, mens de i Spanien står for 15,9 %. Det næste skridt må 

derfor være, at kaste et blik på skatten i de to lande, og her kan vi også se 

store forskelle. Det er klart, at hvis den danske stat skal finansiere over 60 % 

af de sociale udgifter, må pengene komme et sted fra, og Danmark er da 

også kendt for at være et af de lande i verden, der har det største skattetryk. 

 

Tabel 3.10. Skatteprovenu fordelt på de største poster 2003 

 Danmark 

 

Spanien 

Samlede provenu 90 517, 3 mio. € 272 229 mio. € 

Indkomstskat* 54 338, 1 mio. € 76 684 mio € 

Afgifter 29 801, 3 mio. € 77 129 mio. € 

Bidrag til sociale 

sikringsordninger 

2 254 mio € 96 210 mio € 

* omfatter både person- og selskabsskat 
Kilde: OECD.Stat 
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Tabel 3.10 viser, hvordan skatten er opdelt i de to lande, og vi kan se, at den 

danske stats provenu var på 90 517,3 mio. €, svarende til 16 762,5 €/capita, 

mens det i Spanien var på 272 229 mio. € svarende til 6 481,6 €/capita. 

Allerede her kan vi klart se en forskel på, hvor meget der betales i skat. Ser 

vi nærmere på, hvad skatterne består af, bliver dette endnu tydeligere, 

jævnfør tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11. Fordelingen af skatteindtægter i % 

 Danmark Spanien 

Indkomstskat* 60 % 28,2 % 

Afgifter 33 % 28,3 % 

Bidrag til sociale 

sikringsordninger 

2,5 % 35,3 % 

*omfatter både person- og selskabsskat 

Egen beregning på grundlag af Tabel 3.10 
 

I Danmark består 60 % af statens provenu af indkomstskat, 33 % består af 

afgifter, og blot 2,5 % stammer fra indbetalinger til sociale 

sikkerhedsordninger. I Spanien er billedet et helt andet, da indkomstskatter 

og afgifter hver især udgør ca. 28 %, mens indbetalingerne til sociale 

sikkerhedsordninger udgør 35,3 %. Her er fordelingen altså noget mere lige 

end i Danmark, hvor langt størstedelen af statens indtægter stammer fra 

indkomstskatten. Således er indkomstskatten for en enlig person uden børn, 

der tjener 100 % af den gennemsnitlige indkomst, da også langt højere i 

Danmark (31,6 %) end i Spanien, hvor den ligger på 13,4 % (OECD.Stat, 

2008, 15. oktober). Ser vi på, hvordan skatten er i forhold til BNP, bliver det 

overordnede billede også, at skatten i Danmark er meget højere, jævnfør 

tabel 3.12. 
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Tabel 3.12. Skatteindtægter som % af BNP 

 Danmark Spanien 

Samlede provenu 48 % 34,2 % 

Indkomstskat* 28,8 % 9,6 % 

Afgifter 15,8 % 9,7 % 

Bidrag til sociale 

sikringsordninger 

1,2 % 12,4 % 

*omfatter både person- og selskabsskat 
Egen beregning på grundlag af tal hentet fra OECD.Stat 

 

Her bemærker vi, at skatterne i Danmark udgør 48 % af BNP, mens de i 

Spanien udgør 34,2 %. Også her er det mest interessant at se på, hvor 

meget de forskellige typer skatter udgør. I Danmark er indkomstskatten 

således på 28,8 % af BNP, mens den i Spanien er på 9,6 % af BNP, og 

afgifterne er på 15,8 % af BNP i Danmark mens de er på 9,7 % af BNP i 

Spanien. Der er altså åbenlyse forskelle mellem de to lande, og på hvordan 

de har valgt at finansiere deres velfærdssystemer. De to lande kommer dog 

nærmere en udligning, hvis vi ser på skatten på den gennemsnitlige 

arbejdstager som en procent af arbejdskraftens pris, hvor ikke blot 

indkomsten er relevant, men hvor også arbejdsgiverens indbetalinger til det 

sociale sikringssystem er medregnet (OECD.Stat, 2008, 15. oktober). I 

Danmark er denne skat på 42,6 %, mens den i Spanien kommer helt op på 

38,5 %. Her bemærker vi en tydelig forskel i forhold til den gennemsnitlige 

indkomstskat for en enlig, som vi så på tidligere, der i Danmark er på 31,6 %, 

mens det tilsvarende tal i Spanien er på 13,4 %. Forskellen på de to måder at 

anskue skatten på viser med al ønskelig klarhed, at bidragene til Seguridad 

Social i Spanien spiller en meget stor rolle for statens indtægter, mens 

provenuet i Danmark næsten udelukkende er baseret på indkomstskatten.  

Vi kan altså begynde at se antydningerne af, hvor eventuelle 

problemer kan opstå i forbindelse med et stort indvandringspres, og hvad det 

er ved danske system, der gør, at det ikke kan rumme indvandrerne. I 

Danmark følger man solidaritetsprincippet, hvor alle betaler til opretholdelsen 

via et stor og kompliceret skattesystem, mens man i Spanien har en langt 

mere brugerbaseret velfærd, hvor de, der yder, også nyder, idet man langt 
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hen ad vejen selv finansierer sine egne velfærdsydelser via Seguridad 

Social. Et system som det danske kræver, at alle er med til at betale en bid af 

kagen, ellers opstår der et misligforhold, og solidariteten vil bryde sammen. 

Langt størstedelen af velfærden finansieres via skatten, hovedsageligt 

indkomstskatten, så det kræver, at der er så mange beskæftigede som 

muligt. De, der ikke er i fast arbejde, men derimod lever af 

overførselsindkomster, vil således blive en byrde for samfundet. Dette 

problem vil ikke opstå i Spanien, idet man hver især betaler til sin egen 

forsikring, og staten blot står for at finansiere et minimum af udgifterne. Det 

danske velfærdssystem er yderst ikke-diskriminerende, og i Danmark 

behøver man ikke at være i dyb nød, for at have ret til at modtage en form for 

ydelser. Det spanske system derimod bygger på Seguridad Social, hvor man 

hver især aktivt deltager via indbetalinger til egen forsikring. I begge lande 

udbydes sundhed og uddannelse til alle, hvad enten man har indfødsret eller 

ej, man skal blot være bosiddende og registreret i landet. Ældresektoren er 

det største og dyreste system i begge lande, og selvom man i Danmark har 

indført begrænsninger, er der dog stadig den vigtige faktor, at pensionen ikke 

er betinget af, at man har været tilknyttet arbejdsmarkedet, og man kan 

derfor i princippet modtage fuld pension uden nogensinde at have betalt skat. 

I Spanien er man derimod på herrens mark, hvis man ikke har indbetalt til 

Seguridad Social, idet pensionen er betinget af indbetalinger hertil. Der 

tilbydes dog en form for kontanthjælp, men som vi har set, er beløbet absolut 

minimalt. På arbejdsløshedsområdet har man i Danmark også indført 

restriktioner, men der er stadig vid adgang til understøttelse. Der gælder intet 

krav om indfødsret, det eneste krav er sådan set, at man har været i arbejde i 

samlet set ét år inden for tre år, for at kunne modtage dagpenge, forudsat at 

man er medlem af en a-kasse. Men selvom man ikke skulle være det, 

garanterer staten stadig en forholdsvis anstændig levevis via kontanthjælpen. 

Igen kan man altså modtage støtte på trods af at man aldrig har været 

tilknyttet arbejdsmarkedet. I Spanien er man langt mere stringent, idet man 

som medlem af Seguridad Social er garanteret en god forsikring, afhængigt 

af hvor længe man har bidraget, men har man til gengæld ikke været 



 53 

tilknyttet Seguridad Social, gælder der ingen kære mor, da man ikke tilbyder 

samme form for kontanthjælp som i Danmark, og man er derfor nødsaget til 

at finde en anden indtægtskilde.  

Det er altså tydeligt, at pensions- og arbejdsløshedssystemet har 

stort potentiale til at belaste det økonomiske system i den danske 

velfærdsstat. Sundhedssystemet og uddannelsessystemet er selvfølgelig 

også dyre i drift og kan skabe problemer, men som det vil fremgå af det 

følgende kapitel, er disse to ikke skelsættende. Desuden opererer man med 

forholdsvist ens systemer i Danmark og Spanien på sundheds- og 

uddannelsesområdet, og det kan derfor ikke være disse to systemer, der 

ligger til grund for den store forskel, vi bemærker mellem de to lande, hvad 

angår indvandrernes adgang til landene. 
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4. Indvandring – the nature of the beast 

I indledningen blev det nævnt, at der er stor forskel på, hvordan 

man anskuer indvandringen i Spanien og Danmark, og adgangsgrundlagene 

er derfor meget forskellige. Begge lande er blevet kritiseret for deres politik 

på området, både fra interne og eksterne medier, fra EU og FN. Da den 

borgerlige regering tiltrådte i Danmark i 2001, blev der strammet kraftigt op 

på udlændingepolitikken, og man har således bl.a. indført strenge krav til 

familiesammenføring. I modsætning til den hidtil forholdsvis åbne politik 

indførte man en lang række krav, der skulle sikre, at det blev meget sværere 

at opnå opholdstilladelse, og at de, der kommer ind i landet, er til gavn for 

velfærdsstaten. For det første søgte man at begrænse tilførslen af flygtninge 

ved at ændre det tidligere krav om, at man skal have opholdt sig i landet i tre 

år for at kunne søge om permanent ophold, til syv år, og udgangspunktet er, 

at disse personer ikke skal blive i Danmark for evigt, men sendes hjem, så 

snart det er sikkert for dem (Den Danske Regering, 2002). I Spanien derimod 

fører man en langt mindre restriktiv politik, hvilket ikke mindst kommer til 

udtryk i de seneste års legaliseringer af illegale indvandrere (Aparicio, 

2006a). I det følgende vil vi søge at identificere hvilke indvandrere, det er der 

kommer til Danmark og til Spanien. Vi vil bl.a. se på deres baggrund samt på 

hvordan de inkluderes i samfundet, når de først har opnået adgang. 

 

4.1. Indvandringen i Danmark 

Den danske indvandring er et forholdsvist nyt fænomen og kan 

blot trækkes et par årtier tilbage. Mens størstedelen af de europæiske lande 

oplevede en stor indvandring i efterkrigsårene, forblev Danmark stadig et 

land med nettoemigration, bl.a. på grund af en høj arbejdsløshed. I 

begyndelsen af tresserne ændrede billedet sig dog, og der kom stor 

efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft. Frem til oliekrisen i 70’erne kom 

der mange gæstearbejdere til Danmark, hovedsagelig fra Tyrkiet og 

Jugoslavien, og Danmark blev et nettoimmigrationsland, selvom der stadig 
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var langt til det store antal indvandrere, man oplevede i andre lande i vores 

nabokreds (Liebig, 2007, s. 13). I forbindelse med oliekrisen i 1973 blev der 

erklæret indvandringsstop, men det gjaldt udelukkende gæstearbejderne, 

idet mange stadig kom til landet på baggrund af familiesammenføringer, 

hvilket førte til, at indvandrerne i 1980’erne udgjorde ca. 3 % af den samlede 

befolkning (Liebig, 2007, s. 14). Indtil nu var langt størsteparten af 

indvandrerne kommet fra andre højtudviklede lande, især fra nabolandene 

Tyskland, Sverige og Norge, som tilsammen stod for en tredjedel af 

indvandringen i midtfirserne (Liebig, 2007, s. 15), men efterhånden ændrede 

billedet sig. Danmark begyndte at tage imod langt flere humanitære 

indvandrere, flygtninge og asylansøgere, og op igennem 80’erne var 

Danmark således det land i Europa, der tog imod flest asylansøgere. På 

trods af dette var det dog stadig familiesammenføringerne, der udgjorde langt 

størstedelen af den danske indvandring, og mellem 1988 og 1992 tegnede 

de sig for 40 % af den samlede indvandring, svarende til en årlig forøgelse 

på 5 % af den udenlandske befolkning (Liebig, 2007, s. 16). Grundet den 

sene indvandring til Danmark var der længe mangel på lovgivning, både 

hvad angår selve adgangsgrundlaget, og i integrationsmæssig øjemed, og 

det var således først i midten af 80’erne, at man fik opstillet retningslinjer for 

indvandringen. Disse var meget bløde, og hovedvægten lå på et ideologisk 

princip om anstændig levevis for alle. I 1986 indførte man et 

integrationsprogram, men dette henvendte sig udelukkende til flygtninge 

(Liebig, 2007, s. 19). Man havde således åbne grænser, men ingen politiske 

retningslinjer for indvandrerne, når de først var kommet til landet, og det var 

især et problem at få dem inkluderet på arbejdsmarkedet. I begyndelsen af 

90’erne var Danmark således det OECD-land, der havde den største forskel 

mellem indvandrernes og de indfødte danskeres beskæftigelsesfrekvenser 

(ibid.). Op gennem 90’erne søgte man at bremse den øgede indvandring ved 

at indføre forskellige restriktioner på især familiesammenføringsreglerne, og 

de seneste par år er indvandringen blevet et af hovedemnerne på 

dagsordenen. I 1999 indførte man den første integrationslov, som etablerede 

klare rammer for integrationsprogrammerne, samtidig med at disse overgik til 
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kommunernes varetagelse. Indtil nu havde udlændinge været berettiget til de 

samme former for økonomiske overførsler som indfødte danskere, men ved 

bekendtgørelse i 2002 indførte man den såkaldte starthjælp, som afløser 

kontanthjælpen for udlændinges vedkommende. Beløbet er betydeligt 

mindre, og er netop sigtet på, at udlændingene så hurtigt som muligt skal ud 

på arbejdsmarkedet. 

 

4.1.1. Hvem er de? 

I de seneste årtier er der sket en stor stigning i antallet af 

indvandrere i Danmark, og der har især været en stigning i antallet af 

indvandrere fra ikke-vestlige lande. Pr. 1. januar 2008 var 9,1 % af den 

danske befolkning således af udenlandsk herkomst, svarende til 497 962 

personer (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008, s. 9). I 

Danmark opdeler man personer med udenlandsk herkomst i indvandrere, 

som omfatter folk, der er født udenfor Danmark af udenlandske forældre, og 

efterkommere, der er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen af 

dem er danske statsborgere født i Danmark. Er blot én af forældrene dansk 

statsborger og født i Danmark, vil vedkommende blive kategoriseret som 

dansker. Ifølge tabel 4.1. kan vi se, at ud af de 497 962 udlændinge i 

Danmark er 378 665 indvandrere og 119 297 efterkommere, svarende til 

henholdsvis 6,9 % og 2,2 % af den danske befolkning. Som nævnt udgør 

udlændinge fra ikke-vestlige lande langt størstedelen af det samlede antal, 

og 68,6 % stammer således fra ikke-vestlige lande, mens 31,4 % stammer 

fra vestlige lande.10 

 

                                                 
10
 Vestlige lande defineres som EØS landene, Schweiz, USA, Canada, New Zealand og Australien – 

alle andre lande er defineret som ikke-vestlige. 
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Tabel 4.1. Udlændinge fordelt på oprindelse pr. 1 januar 2008 

Vestlige lande Ikke-vestlige lande  

Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere 

I alt 

Personer 140 970 15 509 237 695 103 788 497 962 

Andel af det 

samlede antal 

udlændinge 

28,3 % 3,1 % 47,7 % 20,9 % 100 % 

Andel af hele 
befolkningen 

2,6 % 0,3 % 4,3 % 1,9 % 9,1 % 

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008 –egen beregning 

 

 

Tabel 4.2. Udlændinge fordelt på oprindelsesland pr. 1. januar 2008 

 Antal 

udlændinge 

Andel af alle 

udlændinge i 

Danmark 

Tyrkiet 57 129 11,5 % 

Irak 28 413 5,7 % 

Tyskland 28 289 5,7 % 

Libanon 23 286 4,7 % 

Bosnien-Hercegovina 21 846 4,4 % 

Polen 21 052 4,2 % 

Pakistan 19 478 3,9 % 

Jugoslavien 17 372 3,5 % 

Somalia 16 550 3,3 % 

Norge 15 674 3,2 % 

Iran 14 764 3,0 % 

Sverige 14 713 3,0 % 

Vietnam 13 420 2,7 % 

Storbritannien 12 548 2,5 % 

Afghanistan 11 877 2,4 % 

Øvrige lande 181 551 36,5 % 

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008 

 

Tabel 4.2. viser fordelingen af udlændinge på de 15 lande 

hvorfra de fleste udlændinge kommer, og vi kan se, at de mest 

repræsenterede ikke-vestlige lande i 2008 var Tyrkiet, Irak, Libanon, 
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Bosnien-Hercegovina, Pakistan og Somalia, og at der generelt er en 

overrepræsentation af folk fra Asien. Til gengæld bemærker vi også, at flere 

vestlige lande er repræsenteret i toppen og det skal påpeges, at 24,1 % af 

udlændingene stammer fra øvrige EU-lande (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration, 2008, s. 11). Som nævnt havde Danmark en 

periode hvor man direkte inviterede gæstearbejdere til landet i tresserne, 

men efter indvandringsstoppet i 1973 begyndte landet næsten udelukkende 

at tage imod udlændinge som flygtninge eller på basis af 

familiesammenføringer. Dette er der dog også blevet strammet op på, 

således at størstedelen af opholdstilladelserne i 2007 blev meddelt på 

baggrund af erhverv og studie (64 %), 25 % var EU/EØS-opholdsbeviser, 

mens kun 9 % var på baggrund af familiesammenføring og 2 % på baggrund 

af asyl (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2007, s. 4). 

Et vigtigt aspekt ved udlændingene i Danmark er deres 

aldersfordeling, da dette kan være med til at give et fingerpeg om, hvor i 

velfærdssystemet de kunne være til den største belastning. Tabel 4.3 viser 

alders- og kønsfordelingen i 2006 blandt udlændinge, mens tabel 4.4 viser de 

tilsvarende tal for danskere, og generelt bemærker vi, at udlændingene er 

overrepræsenteret i de yngre aldersgrupper, men så snart man kommer op i 

årene, er danskerne klart flertallige. 

 

Tabel 4.3. Aldersfordelingen blandt udlændinge i absolutte tal og som andel af 

den udenlandske befolkning i 2006 

 

Udenlandske mænd 

 

 

Udenlandske kvinder 

 

I alt 

 

Antal Andel af 
udenlandske 

befolkning 

Antal Andel af 
udenlandske 

befolkning 

Antal Andel af 
udenlandske 

befolkning 

0-14 år 50 690 10,9 % 48 501 10,5 % 99 191 21,4 % 

15-64 år 165 381 35,7 % 166 942 36 % 332 323 71,7 % 

65+ år 12 314 2,7 % 19 407 4,2 % 31 721 6,9 % 

I alt 228 385 49,3 % 234 863 50,7 % 463 235 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 4.4. Aldersfordelingen blandt danskere i absolutte tal og som andel af den 

danske befolkning i 2006 

 

Danske mænd 
 

 

Danske kvinder 

 

I alt 

 

Antal Andel af 

udenlandske 

befolkning 

Antal Andel af 

udenlandske 

befolkning 

Antal Andel af 

udenlandske 

befolkning 

0-14 år 469 695 9,5 % 446 993 9 % 916 688 18,5 % 

15-64 år 1 646 190 33,2 % 1 610 040 32,4 % 3 256 230 65,6 % 

65+ år 341 576 6,9 % 449 730 9,1 % 791 306 15,9 % 

I alt 2 457 461 49,5 % 2 506 763 50,5 % 4 964 224 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

332 323 af udlændingene er i den erhvervsaktive alder (15-64 år), det vil sige 

godt 71 %, hvilket er noget forskelligt fra personer med dansk oprindelse, 

hvor godt 65 % er i samme aldersgruppe. Ca. 21 % af udlændingene er 

under 15 år, mens blot 6,8 % er over 65 år gamle. Dette står igen i kontrast til 

den indfødte befolkning, ikke så meget i de yngre årgange, hvor 18,4 % er 

under 15 år, men når vi nærmer os pensionsalderen, er knap 16 % af 

danskerne over 65 år gamle. Disse tydelige forskelle, skyldes netop, at 

indvandringen til Danmark stadig er et forholdsvist nyt fænomen. Den 

overordnede kønsfordeling er meget lige mellem danskere og udlændinge, 

hvor begge har en fordeling på ca. 49 % mænd og 51 % kvinder. Ser vi på 

fordelingen af kønnene i den erhvervsdygtige alder, er der igen en lille 

forskel, idet 33 % af danske mænd er mellem 15 og 65 år gamle, mens det 

tilsvarende er 35,7 % for udlændinge. Hos kvinderne er denne forskel en 

smule mere markant, idet 32,4 % af de danske kvinder er mellem 15 og 64 år 

gamle, mens 36 % af de udenlandske kvinder er i samme aldersgruppe. 

Et andet interessant aspekt ved indvandrerne i Danmark er 

deres uddannelsesniveau, da det kan spille en stor rolle i forbindelse med 

deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Tabel 4.5. viser tydeligt, at der er 

betydelige forskelle ikke alene mellem danskere og udlændinge, men også 

blandt udlændingene. 
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Tabel 4.5. Oversigt over den højeste fuldførte uddannelse for udlændinge fra 

ikke-vestlige lande og danskere i 2003 

Indvandrere* Efterkommere Danskere  

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Ingen uddannelse/ 

uoplyst 

18 % 20 % 6 % 7 % 1 % 1 % 

Grundskole 27 % 33 % 41 % 33 % 26 % 29 % 

Gymnasial  12 % 12 % 16 % 18 % 6 % 6 % 

Erhvervsfaglig 24 % 19 % 19 % 24 % 44 % 36 % 

Videregående 19 % 15 % 17 % 18 % 23 % 28 % 

* Tal for højeste medbragte uddannelse 2002 

Kilde: Dahl & Jakobsen, 2005 

 

Hvis vi ser på niveauet for den medbragte uddannelse i 2002 for indvandrere, 

der er kommet til Danmark som 16-årige eller senere, havde gennemsnitligt 

30 % en grundskoleuddannelse, 12 % en gymnasial uddannelse, 22 % en 

erhvervsfaglig uddannelse og 17 % en videregående uddannelse, samtidig 

med, at 19 % enten ingen uddannelse havde eller ikke har oplyst den. Vi 

bemærker en klar forskel på mændenes og kvindernes uddannelsesniveau, 

da kvinderne typisk har en ringere uddannelse. Hele 53 % af kvinderne har 

blot en grundskole- eller ingen uddannelse, mens det tilsvarende tal for 

mændene er 45 %. Samtidig har mændene i højere grad end kvinderne 

gennemført en kompetencegivende uddannelse, idet 43 % har enten en 

erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, mens det for kvinder kun drejer 

sig om 34 %. En lille del af indvandrerne (ca. 6 %), der har medbragt 

uddannelsesbaggrund fra deres hjemland, gennemfører en uddannelse i 

Danmark (Dahl & Jakobsen, 2005, s. 16), men her er det mere interessant at 

se på fordelingen hos efterkommerne, da disse tal er bedre egnede til at 

sammenholde med de danske. I gennemsnit har hele 37 % af efterkommerne 

kun en grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens 17 % har en 

gymnasial uddannelse, 22 % en erhvervsfaglig uddannelse og 17 % en 

videregående uddannelse. Til sammenligning har gennemsnitligt 27 % af 

danskerne kun en grundskole som højeste fuldførte danske uddannelse, men 

hele 40 % har en erhvervsfaglig uddannelse og 26 % en videregående 
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uddannelse. Her er der altså slående forskelle på uddannelsesniveauet 

mellem danskere og efterkommere. Samtidig er der store forskelle på 

uddannelsesniveauet blandt indvandrerne, alt efter deres oprindelsesland, 

hvilket fremgår af tabel 4.6., som viser en oversigt over uddannelsesniveauet 

for nogle af de ikke-vestlige lande, hvorfra der er flest udlændinge. 

 

Tabel 4.6. Oversigt over uddannelsesniveau blandt ikke-vestlige indvandrere 

fordelt på oprindelsesland i 2003 

 Ingen 
uddannelse 

 

 
Grundskole 

 
Gymnasial 

 
Erhvervsfaglig 

 
Videregående 

Tyrkiet 9 % 76 % 3 % 4 % 7 % 

Libanon 8 % 64 % 5 % 17 % 6 % 

Pakistan 9 % 71 % 8 % 4 % 8 % 

Eksjugoslavien 2 % 48 % 4 % 34 % 12 % 

Somalia 11 % 63 % 6 % 5 % 15 % 

Iran 3 % 25 % 12 % 22 % 38 % 

Vietnam 6 % 57 % 7 % 19 % 10 % 

Kilde: Dahl & Jakobsen, 2005 

 

Vi bemærker, at folk fra f.eks. Iran typisk har et bedre uddannelsesniveau, 

idet 22 % har en erhvervsfaglig uddannelse og hele 38 % har en 

videregående uddannelse. Tilsvarende er folk fra f.eks. Tyrkiet og Libanon 

generelt langt mindre uddannet, idet 76 % af folk med tyrkisk oprindelse kun 

har et grundskoleforløb som højest fuldførte uddannelse, mens det 

tilsvarende tal for folk med libanesisk oprindelse er 71 %. 

Det sidste, og i bund og grund mest interessante, aspekt vi ser 

på, er udlændingenes deltagelse på arbejdsmarkedet, og her ser billedet ikke 

for godt ud. Danmark er det OECD-land, hvor forskellen mellem 

beskæftigelsesfrekvensen for udlændinge og nationalbefolkningen er størst, 

og forskellen bliver endnu større hvis vi ser på kønsfordelingen. Som vi kan 

se det i tabel 4.7, var beskæftigelsesfrekvensen i 2005 således på 81 % for 

danske mænd og 75 % for kvinder, mens for udlændingenes vedkommende 
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var 55 % for mændene og 41 % for kvinderne. Tilsvarende er 

arbejdsløsheden blandt udlændinge meget højere end for danskere, idet den 

ligger på ca. 16 % for begge køn, mens den for danskere ligger mellem 4 og 

5 %. Desuden skal det nævnes, at udlændingenes beskæftigelsesfrekvens 

også varierer efter oprindelsesland, idet den for personer fra andre OECD-

lande typisk ligger over 13 procentpoint over beskæftigelsesfrekvensen for 

personer fra lande udenfor OECD (Liebig, 2007, s. 10).  

 

Tabel 4.7. Oversigt over arbejdsmarkedstilknytningen for 25 – 64-årige i 2005 

 Indvandrere og 

efterkommere fra ikke-

vestlige lande 

 

Danskere 

Mænd 65 % 85 %  

Erhvervsfrekvens 
 Kvinder 50 % 79 % 

Mænd 55 % 81 %  

Beskæftigelsesfrekvens 

 Kvinder 41 % 75 % 

Mænd 15 % 4 %  

Arbejdsløshed 

 
Kvinder 17 % 5 % 

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2006 

 

Ser man på udlændingenes fordeling på stillingskategorier (Dahl & Jakobsen, 

2005, s. 53), fremgår det, at de er overrepræsenterede i bestemte kategorier. 

Udlændingene ligger typisk i den nederste del af hierarkiet, hvor især 

udenlandske kvinder er repræsenteret. Udlændingene er i højere grad 

selvstændige, og det gælder især mændene, idet 15 % af de udenlandske 

mænd er selvstændige, mod 9,4 % for danske mænd. Med hensyn til 

branchefordelingen, er det karakteristisk at se, at de selvstændige 

udlændinge især er aktive inden for handels-, hotel- og 

restaurationsbranchen. De udenlandske lønmodtagere er især repræsenteret 

indenfor fremstillingsvirksomhed, hotel- og restauration. 

 

4.2. Indvandringen i Spanien 

Vi bevæger os nu over til indvandringen i Spanien, som er et 

meget nyt fænomen, og især inden for det seneste årti er der sket store 



 63 

omvæltninger. Spanien har traditionelt været et nettoemigrationsland, og det 

er først i de seneste par år, at dette har vendt sig. Spanien er i dag det land i 

Europa, der modtager flest indvandrere. I 1996 var der således registreret 

blot ca. 540.000 udlændinge i Spanien, mens tallet var vokset til hele 2,8 

mio. i 2006 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007a, s. 38). 

Samtidig har udlændingenes profil ændret sig markant, fra i 1996 

hovedsageligt at være personer fra andre europæiske lande, som kom for at 

arbejde eller som pensionister, til i 2007 at være personer fra mindre 

udviklede lande. Spanien har i mange år lidt under en stor illegal indvandring 

og, uden dog at have de eksakte tal, regnede man med, at der per 1. januar 

2006 befandt sig over én million illegale i landet (Aparicio, 2006b). Siden år 

2000 har man søgt at få bugt med de illegale indvandrere ved at indføre 

masseregulariseringer, hvoraf den sidste var i 2005, hvor 578 375 illegale 

udlændinge fik tildelt ophold (Pajares, 2007, s. 29). For at få tildelt ophold 

skulle man bl.a. kunne bevise, at man have opholdt sig i Spanien i mindst ét 

år samt fremvise en arbejdskontrakt på mindst seks måneder underskrevet af 

både arbejdsgiver og arbejdstager (Aparicio, 2006c). 

 

4.2.1. Hvem er de? 

Som nævnt er den spanske indvandring et helt nyt fænomen, og 

udlændingene er således gået fra at udgøre 1,6 % i 1998 til at udgøre godt 

10 % af den samlede befolkning i 2007 (Pajares, 2007, s. 13). 70 % af 

udlændingene er ankommet til Spanien i perioden 1997-2007, hvilket klart 

viser den utrolige hastighed hvormed antallet af udlændinge er steget de 

seneste år. I 1995 var ca. halvdelen af udlændingene i Spanien fra andre 

EU-lande (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007a, s. 51), men i 

2006 var andelen af udlændinge fra EU faldet til knap 22 %, jævnfør tabel 

4.8.11 Det fremgår af tabellen, at Marokko er det mest repræsenterede ikke-

vestlige land, da 18 % af udlændingene stammer herfra, mens resten af top ti 

hovedsageligt består af lande fra Latinamerika (Ecuador 12,5 %, Colombia 

                                                 
11
 Tallet er eksklusive personer fra Rumænien og Bulgarien, da de først blev medlem af EU i 2007 
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7,5 %, Peru 3,0 %, Argentina 2,9 %). Overordnet set stammer størstedelen 

af udlændingene fra ikke-vestlige lande, især fra Latinamerika (ca. 35 %), 

men også ca. 23 % stammer fra Afrika, og 6,6 % fra Asien. 

 

Tabel 4.8. Udlændinge fordelt på oprindelsesland 2006
12 

  

Antal udlændinge 

 

I % af samlede 

antal 

EU 661 004 21,9 % 

Resten af Europa 367 674 12,2 % 

Bulgarien 60 174 2 % 

Rumænien 211 325 7 % 

Ukraine 52 760 1,7 % 

Afrika 709 174 23,5 % 

Algeriet 39 433 1,3 % 

Marokko 543 721 18 % 

Latinamerika 1 064 916 35,2 % 

Argentina 86 921 2,9 % 

Bolivia 52 587 1,7 % 

Colombia 225 504 7,5 % 

Cuba 39 755 1,3 % 

Ecuador 376 233 12,5 % 

Peru 90 906 3,0 % 

Dominikanske 

Republik 

58 126 1,9 % 

Nordamerika 18 109 0,6 % 

Asien 197 965 6,6 % 

Kina 99 526 3,3 % 

Oceanien 1 819 0,06 % 

I alt 3 021 808 100 % 

Kilde: Pajares, 2007 

 

Tabel 4.9. Aldersfordelingen blandt udlændinge i absolutte tal og som andel af 

den udenlandske befolkning i 2006 

 

Udenlandske mænd 
 

 

Udenlandske kvinder 

 

I alt 

 

 

Antal 

Andel af 

udenlandske 

befolkning 

 

Antal 

Andel af 

udenlandske 

befolkning 

 

Antal 

Andel af 

udenlandske 

befolkning 

0-14 år 298 108 7,2 % 279 822 6,8 % 577 930 13,9 % 

15-64 år 1 815 043 43,8 % 1 548 027 37,4 % 3 363 070 81,2 % 

65+ år 102 318 2,5 % 100 848 2,4 % 203 166 4,9 % 

I alt 2 215 469 53,5 % 1 928 697 46,5 % 4 144 166 100 % 

Kilde: INE 

                                                 
12
 Tabellen består af de 13 lande, der er mest repræsenteret blandt udlændingene i Spanien. Det skal 

nævnes, at tallene for hver verdensdel ikke kun udgøres af de repræsenterede lande, men af alle 

landene i verdensdelen. Desuden indeholder tallet for det samlede antal udlændinge også de 

udlændinge, hvor nationaliteten er ubekendt. 
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Kaster vi et blik på tabel 4.9., som viser en oversigt over alders- 

og kønsfordelingen blandt udlændinge, kan vi se, at 3 363 070 af 

udlændingene er i den erhvervsaktive alder, svarende til godt 81,2 % af den 

udenlandske befolkning. Heraf er knap 54 % mænd, mens ca. 46 % er 

kvinder. Dette er langt over de tilsvarende tal for indfødte spaniere, som vi 

kan se i tabel 4.10.  

 

Tabel 4.10. Aldersfordelingen blandt spaniere i absolutte tal og som andel af 

den spanske befolkning i 2006 

 

Spanske mænd 

 

 

Spanske kvinder 

 

I alt 

 

 

Antal 

Andel af 

spanske 
befolkning 

 

Antal 

Andel af 

spanske 
befolkning 

 

Antal 

Andel af 

spanske 
befolkning 

0-14 år 2 980 689 7,3 % 2 816 776 6,9 % 5 797 465 14,3 % 

15-64 år 13 842 097 34,1 % 13 644 010 33,6 % 27 486 107 67,8 % 

65+ år 3 062 211 7,5 % 4 219 015 10,4 % 7 281 226 17,9 % 

I alt 19 884 997 49,5 % 20 679 801 50,5 % 40 564 798 100 % 

Kilde: INE 

 

Her er kun 67,8 % i den erhvervsaktive alder, og kønnene er forholdsvis 

ligeligt fordelt. Blot 4,9 % af udlændingene er over 64, mens ca. 14 % er 

under 15 år gamle. På ældreområdet er der en stor forskel mellem 

udlændinge og spaniere, idet knap 18 % af den indfødte spanske befolkning 

er over 65 år, mens det for udlændingene kun drejer sig om ca. 5 %. Til 

gengæld er tallene meget lige for personer under 15 år hvor tallet både for 

udlændinge og spaniere ligger omkring 14 %. Dette kan især forklares med 

det relativt nye fænomen indvandringen er, da de simpelthen ikke har nået 

en høj alder endnu. 

Hvis vi tager udgangspunkt i udlændingenes 

uddannelsesniveau, jævnfør tabel 4.11., kan vi se, at der i den gruppe, der 

kun har en grundskoleuddannelse, er betydelige forskelle mellem 

udlændinge og spaniere, nemlig hele 10 procentpoint, hvilket kan siges at 

være ganske meget. 
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Tabel 4.11. Oversigt over den højeste fuldførte uddannelse for udlændinge og 

spaniere i 2007
13
 

Udlændinge Spaniere  

Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Grundskole/ 
Ingen 

uddannelse 

25 % 21 % 15 % 11 % 

Gymnasial/ 

Erhvervsfaglig 

58 % 59 % 66 % 62 % 

Videregående 15 % 20 % 18 % 26 % 

Kilde: Reher, et al., 2008– egne estimater 

 

Der er også en vis forskel, når vi ser på gymnasiet som højeste opnåede 

niveau, hvor spanierne igen ligger flere procentpoint over udlændingene, 

især hvad angår mændene, mens kvinderne ligger mere lige. Når vi kommer 

op på en videregående uddannelse, er der stadig relevante forskelle, men 

tallene ser generelt meget bedre ud. Især bemærkes det, at både for 

udenlandske og spanske kvinder gælder det, at de har et højere 

uddannelsesniveau end mænd. Det fremgår af tabel 4.12., at der er store 

forskelle på uddannelsesniveauet blandt udlændingene, alt efter hvor i 

verden de kommer fra. Især skal det nævnes, at personer fra Latinamerika 

gennemgående er ganske veluddannede, og faktisk har en større andel af 

dem en videregående uddannelse end de indfødte spaniere. Samtidig kan vi 

se, at personer fra Afrika gennemgående har et meget lavt 

uddannelsesniveau, hvor ca. 50 % af både mændene og kvinderne kun har 

en grunduddannelse bag sig. 

                                                 
13
 Tallene omfatter personer mellem 20-34 år 
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Tabel 4.12. Oversigt over uddannelsesniveau blandt udlændinge fordelt på 

oprindelsesland i 2007 

Grundskole Gymnasial/ 

Erhvervsfaglig 

Videregående Ved ikke  

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Vestlige lande 12 % 9,5 % 57 % 52 % 31 % 38 % 0 % 0,5 % 

Andeslandene 20,5 % 22 % 67,5 % 64,5 % 12 % 13,5 % 0 % 0 % 

Resten af 

Latinamerika 

18 % 12 % 59 % 60 % 22 % 28 % 0 % 0 % 

Afrika 46,5 % 51 % 42,5 % 41 % 8 % 7 % 3 % 1 % 

Øvrige ikke-

vestlige lande 

19,5 % 16 % 68 % 62,5 % 10 % 20,5 % 2,5 % 1 % 

Kilde: Reher, et al., 2008 – egne estimater 

 

Vi kaster nu et blik på udlændingenes deltagelse på det spanske 

arbejdsmarked, da det er dette aspekt, der egentlig interesserer os mest, og 

her tegner billedet noget lysere end i Danmark. Det skal pointeres, at der her 

er nogen uklarhed, idet det skønnes, at ca. 1 mio. udlændinge opholder sig 

illegalt i Spanien, og derfor ikke er med i alle arbejdsmarkedsundersøgelser. 

Tabel 4.13. viser de relevante tal for arbejdsmarkedstilknytningen for 

spaniere og udlændinge registreret i Seguridad Social i 2006, og vi 

bemærker, at der var registreret 8,8 % arbejdsløse udenlandske mænd, mod 

6,1 % spaniere, og for kvinderne var tallene henholdsvis 16,1 % og 11,4 %. 

Der er altså ikke så stor forskel på udlændinges og den spanske befolknings 

ledighedsprocent som i Danmark.  
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Tabel 4.13. Oversigt over arbejdsmarkedstilknytningen for spaniere og 

udlændinge 2006 

 Udenlandsk befolkning Spansk befolkning 

Mænd 86,2 % 69,0 %  

Erhvervsfrekvens 

 
Kvinder 70,0 % 48,6 % 

Mænd 78,6 % 64,8 %  
Beskæftigelsesfrekvens 

 
Kvinder 57,9 % 43,0 % 

Mænd 8,8 % 6,1 %  

Ledighedsprocent 

 
Kvinder 16,1 % 11,4 % 

Kilde: Pajares, 2007 

 

Det mest interessante er dog, når vi ser på henholdsvis erhvervs- og 

beskæftigelsesfrekvensen, hvor udlændingene ligger langt over den spanske 

befolkning som helhed. Således ligger beskæftigelsesfrekvensen for 

udenlandske mænd knap 14 procentpoint over beskæftigelsesfrekvensen for 

spanske mænd, og hos kvinderne er forskellen lidt større, da der her er en 

forskel på ca. 15 point. Hvis vi kaster et blik på tabel 4.13, kan vi se, at der 

også er store forskelle på udlændingenes arbejdsmarkedstilknytning, alt efter 

hvor i verden de kommer fra. Således kan vi se, at det er de udlændinge, der 

kommer fra lande uden for EU, der er allermest aktive, og her er der ganske 

relevante forskelle mellem dem og den spanske befolkning. Der er mere end 

20 procentpoints forskel, hvis vi tager udgangspunkt i erhvervsfrekvensen, 

mens forskellen er lidt mindre ved beskæftigelsesfrekvensen, hvor der for 

mændenes vedkommende er et spring på lidt over 17 procentpoint, og for 

kvindernes vedkommende 7 procentpoint. Derimod har udlændingene fra 

EU-lande en arbejdsmarkedstilknytning, der svarer meget godt til spaniernes.
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Tabel 4.13. Oversigt over arbejdsmarkedstilknytningen for den udenlandske 

befolkning 2006 

 Udlændinge 

fra EU 

Udlændinge 

uden for EU 

Spanske 

befolkning 

Mænd 67,8 % 90,3 % 69,0 %  
Erhvervsfrekvens 

 Kvinder 47,5 % 72,8 % 48,6 % 

Mænd 62,6 % 82,2 % 64,8 %  

Beskæftigelsesfrekvens 

 Kvinder 41,0 % 60,9 % 53,7 % 

Kilde: Pajares, 2007 

 

Til sidst ser vi på, hvor udlændingene arbejder, og her bemærker 

vi igen visse forskelle i forhold til Danmark. Langt størstedelen af 

udlændingene er registreret under den generelle ordning i Seguridad Social, 

men medlemstallene er også høje for ordningen for landbrug og fiskeri og 

husarbejde (Pajares, 2007, s. 48). Vi bemærker især forskellene, hvis vi ser 

specifikt på de brancher, der er mest repræsenteret blandt udlændinge 

jævnfør tabel 4.14., idet det især er inden for bygge- og anlægsbranchen, at 

udlændingene er registreret, med hele 20,7 %. 13,4 % er i hotel- og 

restaurationsbranchen, hvilket stemmer overens med, hvad vi så i 

forbindelse med Danmark, hvor denne branche netop var den mest 

repræsenterede blandt udlændingene. Det interessante er 

overrepræsentationen inden for husarbejde, hvor 10,4 % af alle udlændinge 

er registreret. Kønsopdelingen er også interessant, idet vi ser, at 

byggebranchen er den største aftager af arbejdskraft blandt de mandlige 

udlændinge (32,8 %), efterfulgt af landbrugssektoren (11,9 %), mens det 

netop for de udenlandske kvinder er husarbejde, der er den største 

arbejdsgiver (23,6 %) efterfulgt af hotel- og restaurationsbranchen (18,9 %). 
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Tabel 4.14. Oversigt over fordelingen af udlændinge i de største brancher 2006 

 Mænd Kvinder Begge køn 

Bygge- og anlægsbranchen 32,8 % 2,2 % 20,7 % 

Hotel- og restaurationsbranchen 9,8 % 18,9 % 13,4 % 

Husarbejde 1,7 % 23,6 % 10,4 % 

Landbrug og fiskeri 11,9 % 6,2 % 9,6 % 

Detailhandel 6,2 % 9,7 % 7,6 % 

Anden virksomhed 7,7 % 13,2 % 9,9 % 

Kilde: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007b 

 

4.3. Komparativ analyse af udlændingene i Danmark og 

Spanien 

Der er altså slående forskelle mellem de typer af udlændinge, 

Danmark og Spanien hver især tager imod på årlig basis, og 

sammensætningen spiller da også en stor rolle for denne fremstilling. Det 

altafgørende er selve grundlaget, man som indvandrer får ophold i landene 

på. Hvor langt størstedelen af udlændingene i Spanien hovedsageligt er 

såkaldt økonomiske indvandrere, har man i Danmark i mange år næsten 

udelukkende taget imod humanitære flygtninge og personer via 

familiesammenføring, og det har stor indflydelse på hvilke kvalifikationer 

indvandrerne har med sig. 

Der er stor forskel på, hvor udlændingene kommer fra, i 

Danmark og Spanien, og mens størstedelen af de danske indvandrere 

kommer fra Asien, gennemgående i form af flygtninge og 

familiesammenførte, kommer de spanske indvandrere hovedsageligt fra 

Latinamerika for at søge lykken og finde sig et arbejde. 

Hvis vi ser på udlændingenes aldersfordeling i de to lande, kan 

vi se, at udlændingenes alderssammensætning tydeligvis bærer præg af, at 

selve fænomenet indvandring er endnu nyere i Spanien, når man 

sammenligner med de danske tal, som tyder på mere stabilisering, og 

stemmer mere overens med aldersfordelingen blandt de indfødte danskere. I 

begge tilfælde er udlændingene i den erhvervsaktive alder overrepræsenteret 

i forhold til den indfødte befolkning, og især for udlændinge i Spanien taler 
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dette netop for, at selve grundlaget for indvandringen er økonomisk betinget. 

Til sidst skal det blot nævnes, at der både i Spanien og i Danmark er klar 

overrepræsentation af den indfødte befolkning i aldersgruppen 65+, 

hvorimod andelen af udlændinge i denne befolkningsgruppe er meget lille. 

Ser vi dernæst på uddannelsesniveauet for udlændinge i de to 

lande, er der stor forskel, ikke blot mellem udlændingene, men også blandt 

den indfødte befolkning. Det skal dog nævnes, at tallene for de to lande har 

lidt forskellige udgangspunkter, og derfor er de ikke direkte sammenlignelige, 

men det er dog alligevel muligt at drage enkelte konklusioner af dem. 

Overordnet set kan det siges, at udlændingene generelt er bedre uddannet i 

Spanien, og det er især bemærkelsesværdigt, når vi tager udgangspunkt i de 

udlændinge, der har grundskolen som højeste fuldførte forløb. Her er der 

markante forskelle, og denne gruppe udlændinge er langt større i Danmark 

end i Spanien. Forskellen udlignes noget mere, når vi ser på dem, der har 

taget en videregående uddannelse, men det er værd at bemærke, at det i 

Danmark ikke i samme grad som i Spanien gælder, at kvinderne har et bedre 

uddannelsesniveau end mændene. 

Hvis vi til sidst ser på udlændingenes tilknytning til 

arbejdsmarkedet, er forskellen enorm. Hvis vi først ser på 

erhvervsfrekvensen, er det for det første slående, hvor lille en andel af den 

udenlandske befolkning i Danmark, der står til rådighed på arbejdsmarkedet. 

Interessant nok bemærkes det, at erhvervsfrekvensen for udlændinge i 

Spanien (mænd 86,2 %, kvinder 70 %) ligger over eller svarer til 

erhvervsfrekvensen for danske indfødte (mænd 85 %, kvinder 79 %). Ser vi 

på beskæftigelsesfrekvensen, er der også her slående forskelle, idet den for 

udlændinge i Spanien i snit ligger godt 20 procentpoint over frekvensen for 

udlændinge i Danmark. Her er det altså tydeligt, at der for de spanske 

udlændinges vedkommende er en langt større tilknytning til arbejdsmarkedet 

end for udlændingene i Danmark. Endnu mere interessant bliver det, når vi 

bemærker, at de udlændinge, der har den højeste beskæftigelsesfrekvens i 

Spanien, er de der kommer fra ikke-EU landene. Taget i betragtning at 

andelen af udlændinge, der kommer fra højtudviklede lande uden for EU er 
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meget lille i Spanien, tyder det på, at selv udlændinge fra mindre udviklede 

lande er meget aktive på arbejdsmarkedet. Bemærkelsesværdigt er det også, 

at de udenlandske kvinders deltagelse er meget høj, selvom tallene generelt 

ligger lavere end for mændene. 

Der er altså markante forskelle på, hvilken type indvandrere vi 

har at gøre med i henholdsvis Danmark og i Spanien. Som tidligere nævnt, 

hænger dette sammen med, hvilket grundlag man kommer ind i landene på, 

hvor det netop i Spanien hovedsagelig er økonomiske indvandrere, som har 

en form for uddannelse bag sig, i modsætning til Danmark, hvor man 

historisk set har været meget åben over for flygtninge og 

familiesammenføringer. En anden vigtig grund kan dog også være selve 

samfundets opbygning, hvor Spanien stadig er et mere agrart samfund end 

Danmark, som til gengæld har et meget specialiseret arbejdsmarked, og 

bevæget sig mod et videnssamfund. Det betyder, at der i Spanien derfor 

også kan gøres brug af de udlændinge, der ikke har et passende 

uddannelsesniveau, hvor det i Danmark kan være sværere at finde 

kvalificeret arbejdskraft blandt udlændingene. 
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5. Diskussion 

Vi har efterhånden fået arbejdet os nærmere ind på, hvad der 

skyldes den umiddelbare lukkethed, Danmark praktiserer over for 

indvandrere. Vi har set, hvordan det økonomisk kan blive et problem, hvis 

der ikke holdes mere øje med, hvilken type indvandrere, der kommer ind i 

landet. Systemet i Danmark afspejler den socialdemokratiske velfærdsmodel, 

hvor staten sikrer velfærdsydelser til alle sine borgere, og kernepunkterne er 

universalisme, altså det princip at velfærden skal komme alle til gode, og 

egalitet, altså at der ikke skal diskrimineres i nogen henseender, men at man 

søger at opnå en lighed i samfundet. Modellen bygger på, at folk lever hele 

deres liv i det land, hvor de fødes, og har en indbyrdes nationalt afgrænset 

solidaritet. Når den enkelte klarer sig godt, er vedkommende villig til at 

finansiere velfærdsydelser til dem, der klarer sig mindre godt, i sikker 

forvisning om selv at kunne modtage, når man måtte blive syg, gammel eller 

arbejdsløs. Systemet er baseret på solidaritet mellem folket og finansieres 

også på dette grundlag, idet alle er med til at betale en bid af kagen via 

skatterne. Det vil groft sagt sige, at er man ikke med til at betale en bid af 

kagen, er man en belastning for det øvrige samfund. Således bruger den 

danske stat meget store summer på sociale udgifter i forbindelse med 

opretholdelse af velfærden, hele 27,6 % af BNP. De største poster på 

budgettet for de sociale udgifter er alderdommen/ pension som udgør 25,9 

%, sundhed, som udgør 20,2 %, familie, som udgør 14,3 % og 

arbejdsmarkedet/ ledighed, som udgør 12,1 %. Hvis vi skal sammenholde 

dette med vores tal på udlændingeområdet, er det klart, at den eneste post, 

der vil blive belastet mere end de andre, vil være arbejdsmarkedet. I 

forbindelse med alderdommen har vi set, at udlændingene for det meste 

endnu ikke har nået alderen for pension, idet kun 6,8 % er i alderen 65+, 

mens det tilsvarende tal for indfødte danskere er 15,9 %. Det er altså ikke 

her, at skoen trykker. Samtidig har vi set, at 21,4 % af den udenlandske 

befolkning er under 15 år, hvilket er lidt højere end det tilsvarende danske 

antal (18,5 %), men dog ikke synderligt. De to poster, vi har tilbage er altså 
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sundhed og arbejdsløshed. Hvad angår sundhed, er der ingen grund til at 

mene, at udlændingene skulle tære mere på sundhedsvæsenet end den 

danske befolkning, og således har vi arbejdsmarkedet som sidste bud. Dette 

umiddelbare indtryk får vi bekræftet, når vi ser på de forskellige tal for 

arbejdsmarkedstilknytningen for udlændinge, som er lidet positive. 

Erhvervsfrekvensen er meget lav, hvilket tyder på, at der allerede er 

forbavsende få udlændinge i den erhvervsdygtige alder, der står til rådighed 

på arbejdsmarkedet, og ser vi på deres beskæftigelsesfrekvens, er tallene 

endnu lavere, med 55 % for mænd og 41 % for kvinder, mens de tilsvarende 

tal for danskere er 81 % for mænd og 75 % for kvinder. Relaterer vi dette til 

den type velfærdsstat, vi har, og især til hvordan denne finansieres, er det 

klart, at der her opstår visse problemer, idet det i mange tilfælde vil være 

udlændingene, der modtager overførselsindkomster, uden selv at bidrage til 

deres finansiering, eftersom de ikke bidrager til skatten. 

Vi har også set antydningerne af, hvad det kan skyldes, at 

Spanien er langt mindre restriktiv i forbindelse med modtagelsen af 

udlændinge, og overordnet set kan det forklares med det spanske 

velfærdssystem. Som nævnt er Spanien et eksempel på den sydeuropæiske 

velfærdsmodel, hvor sundhedssystemet og uddannelsessystemet har 

nogenlunde samme struktur som i den socialdemokratiske model, mens 

resten er mere præget af den kontinentale model, idet de fleste 

serviceydelser er overlagt civilsamfundet og personlige netværk. Pensionen 

udgør en meget stor post på budgettet over de sociale udgifter med hele 38 

% af de samlede sociale udgifter, og langt størstedelen af pengene går til 

direkte overførsler. Med andre ord er det altså ikke staten, der tager sig af de 

ældre i samfundet, for det første fordi man selv betaler til sin pension via 

Seguridad Social, og for det andet fordi staten ikke finansierer alle de 

serviceydelser, som vi kender Danmark. I Spanien må man altså ty til 

familien eller sit netværk for at modtage serviceydelser, og det har da også 

traditionelt været kvindernes ansvar at tage sig af børnene og de ældre. 

Dette er dog begyndt at ændre sig, hvilket vi også kan se på den store andel 

af udlændinge, der er ansat indenfor serviceområdet, især inden for 



 75 

husarbejde. Hvis vi ser på udgifterne relateret til arbejdsmarkedet, ligner 

tallet meget det danske, da 11,1 % af de samlede sociale udgifter går hertil. 

Som det dog også er blevet påvist, er dette tal noget misvisende, idet de 

reelle overførsler pr. arbejdsløs er meget mindre i Spanien (7 840,9 

€/person), end de er i Danmark (39 854,4 €/person). Det bliver altså endnu 

tydeligere, at skal vi finde en grund til, at man i det danske system ikke kan 

tackle en øget indvandring, mens det ikke giver anledning til større problemer 

i Spanien, skal vi se nærmere på arbejdsmarkedet. Igen kaster vi et blik på 

vores tal for udlændinge i Spanien, og vi kan se, at arbejdsstyrken blandt 

udlændinge umiddelbart er meget høj, idet 81,2 % af udlændingene er 

mellem 15 og 64 år gamle. Samtidig er tallene meget positive, da 

beskæftigelsesfrekvensen er meget høj for udlændinge, sågar højere end for 

den indfødte spanske befolkning, nemlig 68,3 %, og bemærkelsesværdigt 

nok hele 71,5 % for udlændinge der kommer fra lande uden for EU. 

Det må altså være en kombination af udlændingenes 

sammensætning og arbejdsmarkedets udformning der gør, at Spanien lettere 

kan rumme og overkomme et stort antal indvandrere og derfor lader langt 

flere udlændinge krydse landets grænser. Selvom det er en vigtig faktor, er 

det således ikke kun selve typen af indvandrere, der er afgørende for, hvor 

let det er at få adgang til landet, men i høj grad også selve udformningen af 

arbejdsmarkedet og adgangen til samme. 

 

5.1. Arbejdsmarkedets udformning og arbejdets art 

Som det allerede er blevet antydet, er det danske og det 

spanske arbejdsmarked meget forskelligt udformet, hvilket kan være en af 

grundene til, at man bedre kan rumme udlændingene i Spanien. Her er det, 

at vi vil komme ind på den anden hypotese, der blev opstillet i det første 

kapitel. Det debatteres til stadighed, hvad der kan skyldes, at udlændingene i 

Danmark opnår så ringe integration på arbejdsmarkedet, især taget i 

betragtning, at Danmark ellers normalt er kendt for borgernes store 

arbejdsmarkedsdeltagelse. Et af de punkter, der kan være relevant, er de 
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strukturelle forhold på arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsmarked er 

karakteriseret ved at være meget specialiseret, og der kræves generelt høje 

kompetencer i forbindelse med mange job. Derfor kan det være meget svært 

for udlændingene, som ofte ikke har de kvalifikationer, der efterspørges, at 

komme ind på arbejdsmarkedet (Husted, 2003). Desuden er det svært for de 

udlændinge, der har taget en uddannelse i deres oprindelsesland, at få den 

anerkendt i Danmark (Blume Jensen, 2004). I modsætning hertil har Spanien 

stadig et arbejdsmarked, der er noget mere segmenteret, og de ufaglærte job 

udgør stadig en stor andel af de tilgængelige job (Pérez Infante, 2004, 17. 

november), og det er derfor lettere for indvandrerne at få en fod indenfor på 

arbejdsmarkedet. Som vi har set i det tidligere afsnit, er de brancher, 

udlændingene arbejder inden for i Spanien, i den lave ende af hierarkiet, men 

de er stadig langt mere udbredte i Spanien end i Danmark, og der er altså 

langt flere jobtilbud at hente inden for disse brancher. En anden vigtig faktor 

forbundet hermed er, at der i Danmark findes en høj mindsteløn, hvilket er 

karakteristisk for den socialdemokratiske velfærdsmodel. Det er altså noget 

sværere for udlændinge i Danmark at finde job, da de fra starten af har krav 

på en forholdsvis høj løn, og mange virksomheder kvier sig derfor ved at 

ansætte dem, da de ofte ikke har de fornødne kvalifikationer. Derimod er 

lønpresset langt mindre i Spanien, og det er da også typisk for 

udlændingene, at de tjener en løn, der er langt under den gennemsnitlige løn 

for spaniere (El Sueldo de los Españoles, 2004, 2. juli). Der opstår altså en 

større opdeling i Spanien, hvor udlændingene er villige til at tage de 

lavtlønnede job, som de indfødte spaniere ikke er interesserede i, og som 

generelt ofte er karakteriserede ved ikke at kræve de store kompetencer. I 

Danmark er der derimod større lighed mellem lønningsniveauerne, og 

arbejdsgiverne foretrækker derfor at ansætte de folk, der har de fornødne 

kompetencer. I den forbindelse er det netop interessant at se på, hvilke 

forhold der gør, at man som udlænding får adgang til Danmark og Spanien, 

da forholdene nemlig er noget forskellige. 

Som tidligere nævnt har Danmark tidligere været kendt for at 

tage imod et stort antal flygtninge og især familiesammenførte, men i dag har 
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forholdene ændret sig, og man har lukket porten i, og tager således næsten 

kun imod kvalificeret arbejdskraft. En opholdstilladelse i dag betinget af, at 

udlændingene kan bevise en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af en 

ansættelseskontrakt, og adgangen til landet er altså direkte afhængig af 

arbejdsmarkedet, hvilket netop bekræfter vores anden hypotese. Man kan 

også få adgang til landet, hvis man har de fornødne kvalifikationer, og der 

hersker særlige beskæftigelsesmæssige hensyn på arbejdsmarkedet, såsom 

mangel på arbejdskraft indenfor visse brancher. Overordnet set kan det 

siges, at det kun er højtuddannede, der i dag kan gøre sig håb om at opnå en 

arbejdstilladelse, idet der normalt ikke gives opholdstilladelse til personer, der 

er almindeligt faglærte, såsom tømrere og murere, eller ufaglærte (Ministeriet 

for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008, 1. september). Man har 

desuden indført den såkaldte Green Card-ordning, som er beregnet på 

personer, der endnu ikke har fået tilbudt arbejde i Danmark. Den går ud på, 

at man efter en individuel vurdering af ens kvalifikationer kan få tildelt en 

treårig opholdstilladelse til at arbejde. Personen vurderes ud fra kriterier om 

uddannelse, sprogkundskaber, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder, og 

det er desuden et krav, at personen skal kunne forsørge sig selv i det første 

år og råde over et beløb, der svarer til starthjælp i et år (Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008, 15. december). Igen er det 

altså ikke hvem som helst man er villig til at tage imod, og der stilles altså 

forholdsvis høje krav til vedkommendes kvalifikationer. Til sidst skal det 

nævnes, at skulle personen miste sit job, skal der ansøges om en ny 

opholdstilladelse, da opholdet som oftest er tilknyttet jobbet, og derfor 

bortfalder, hvis man opsiges. Mister man sit arbejde uforskyldt, kan man dog 

normalt få tildelt 6 måneders ophold, så man har mulighed for at søge nyt job 

indenfor samme branche. Det er altså her tydeligt, at indvandrernes mulighed 

for at komme til Danmark er direkte afhængig af en plads på 

arbejdsmarkedet, og man kan derfor ikke skille de to ad. I Spanien derimod, 

er der ikke tilknyttet et krav om ansættelse til opholdstilladelsen. Det er derfor 

muligt at opnå midlertidig opholdstilladelse for op til fem år, så længe man 

kan påvise, at man kan forsørge sig selv i denne periode (Ley Orgánica 
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4/2000, § 31). Faktisk kan det siges, at der gælder det modsatte forhold i 

Spanien end i Danmark, da det er forholdsvis simpelt at får tildelt 

opholdstilladelse, men derimod mere besværligt at få en arbejdstilladelse. 

Arbejds- og opholdstilladelsen skal søges før indrejse til landet, og de 

spanske myndigheder tager så stilling til beskæftigelsessituationen i landet, 

idet man kun kan få tildelt en arbejdstilladelse, hvis det ikke påvirker 

spaniernes egne muligheder for at finde arbejde (Ley Orgánica 4/2000, § 38).  

Efter fem års midlertidigt ophold kan man få tildelt permanent 

opholdstilladelse, hvorefter man får de samme rettigheder som den indfødte 

spanske befolkning til frit at søge arbejde etc. (Ley Orgánica 4/2000, § 32). 

Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med de seneste års 

massereguleringer af illegale indvandrere, er indført en række særordninger. 

Således kan man som illegal indvandrer søge om opholdstilladelse, hvis man 

kan bevise, at man har enten en arbejdsmæssig eller social tilknytning til 

Spanien (Aparicio, 2006d). Med hensyn til den første løsning, skal man have 

opholdt sig i Spanien i to år, hvoraf man har arbejdet i mindst et af dem. 

Denne løsning kræver dog, at man er villig til at angive sin arbejdsgiver, og er 

derfor ikke altid en løsning. Hvad angår den anden løsning, kræver den, at 

man har opholdt sig i Spanien i mindst 3 år, hvoraf man har haft fast arbejdet 

i mindst et år, og samtidig kan påvise ens sociale tilknytningsforhold. 

En sidste vigtig faktor i relation til arbejdets art er selve 

varigheden eller typen af ansættelse. I Spanien er mange af de lavtlønnede 

job karakteriseret ved at være midlertidige/ sæsonbetonede, hvilket betyder, 

at der kan være lange perioder, hvor man altså står uden arbejde. Dette 

gælder f.eks. bygge- og anlægsbranchen og især landbrug og fiskeri. Det 

spanske arbejdsmarked er ellers normalt karakteriseret ved stor sikkerhed, 

og der er således forholdsvis lav risiko for at blive fyret, hvis man først har 

fundet et fast arbejde. Dette gælder dog netop ikke den type arbejde, 

udlændingene typisk er ansat indenfor, og de er derfor udsat for en noget 

større usikkerhed i forbindelse med deres ansættelse (Según un Estudio de 

Randstad, 2007, 26. december). Det faktum kan vi ikke mindst se i disse 

tider, hvor den økonomiske krise i Spanien har ramt indvandrerne hårdest, 
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og især dem, der var ansat inden for servicefag og bygge- og 

anlægsbranchen befinder sig i dag uden arbejde (El número de parados, 

2008, 10. marts). 

5.2. Kvindernes rolle 

Som vi bemærkede i afsnittet om de spanske udlændinges 

karakteristika, er en stor procentdel af kvinderne aktive på arbejdsmarkedet, 

hvilket står i modsætning til situationen i Danmark. Tallene fra Danmark var 

noget deprimerende, idet beskæftigelsesfrekvensen for udenlandske kvinder 

fra ikke-vestlige lande lå helt nede på 41 %, og erhvervsfrekvensen på 50 %. 

I Spanien så billedet helt anderledes ud, og her er det de udenlandske 

kvinder, der kommer fra lande uden for EU, som er de mest aktive på 

arbejdsmarkedet, med en beskæftigelsesfrekvens på hele 60,9 % og en 

erhvervsfrekvens på 72,8 %, hvilket sågar lå over de tilsvarende tal for 

indfødte spanske kvinder. For Danmark så vi, at indvandrede kvinder 

generelt er lavtuddannede, og at størstedelen enten slet ikke har nogen 

uddannelse (20 %) eller blot en grundskoleuddannelse (33 %). Man skulle 

tro, at tallene ville være bedre for efterkommerne, og der er da også en 

større andel, der har relevante uddannelser, men tallet for dem, der kun har 

en grundskoleuddannelse, er stadig foruroligende højt (33 %). Når vi knytter 

det sammen med arbejdsmarkedets udformning, hvor langt de fleste job 

stiller krav til høje kvalifikationer og en vis uddannelse, kan det være med til 

at forklare den lavere deltagelse. 

I Spanien er forholdene anderledes, og de udenlandske kvinder 

har således et forholdsvist højt uddannelsesniveau, og har derfor større 

mulighed for at blive ansat i job, der kræver visse kvalifikationer. Det er især 

blandt de latinamerikanske kvinder, at niveauet er højt, hvorimod de 

afrikanske kvinder halter noget efter. Samtidig findes der større 

jobmuligheder for de kvinder, der ikke har nogen høj uddannelse, igen fordi 

der er mere behov for ufaglært arbejdskraft. Kvindernes forholdsvis store 

deltagelse på arbejdsmarkedet kan bl.a. forklares ved det spanske samfunds 

udformning, idet Spanien som nævnt falder inden for den sydeuropæiske 
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velfærdsmodel, hvor der er stor fokus på, at det civile samfund tager sig af de 

basale velfærdsydelser. Det har traditionelt været pålagt kvinderne at tage 

sig af børnene og de ældre i familien, mens manden var forsørgeren og stod 

for at tjene penge, men dette billede er ved at ændre sig. Kvinderne er i 

stigende grad kommet ud på arbejdsmarkedet og er begyndt at lægge vægt 

på at følge en lang arbejdskarriere, og der er derfor opstået et tomrum i 

plejen af familien. Her har de udenlandske kvinder kunnet gøre deres indtog, 

og som det også fremgik af tabel 4.14, er en stor andel kvinder således ansat 

i husarbejde. Der findes altså et arbejdsområde i Spanien, som slet ikke 

findes i Danmark, idet der i det danske system sørges for pasning af både 

børn og den ældre befolkning via staten, og der er altså ikke behov for at 

ansætte en person til at tage sig af disse områder. I Spanien har systemet til 

gengæld haft en positiv virkning på to planer, idet det for det første har været 

muligt at integrere langt flere spanske kvinder på arbejdsmarkedet, og 

samtidig har det altså tilført et jobområde, som let kunne besættes af de 

udenlandske kvinder.  

 

5.3. Den sproglige faktor 

Et sidste vigtigt aspekt at tage i betragtning, er de sproglige 

barrierer, der kan forekomme i Danmark og som ikke vil findes i samme grad 

i Spanien. Det fremgik af tallene i tabel 4.2., at størstedelen af udlændingene 

i Danmark oprindeligt kommer fra lande i Asien og Mellemøsten, og de har 

derfor ingen forudsætninger for at kunne dansk, og mange af dem taler sågar 

heller ikke engelsk. Derfor vil det alt andet lige være langt sværere for dem 

og kræve en stor indsats at lære sproget. I Danmark har man derfor indført et 

integrationsprogram til alle nyankomne udlændinge, som omfatter 

danskundervisning i op til tre år (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration, 2007, 27. april), som finansieres af kommunerne. I 2006 udgav 

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration en rapport om 

udviklingen i udlændinges integration, hvor 67 % af de adspurgte udlændinge 

mente, at de havde gode evner til at forstå, tale og skrive dansk (s. 47), så 



 81 

det er altså tydeligt, at der her er visse problemer. I Spanien derimod er 

problemet ikke nær så stort, idet vi har set, at den største andel af 

udlændingene kommer fra Latinamerika, og derfor overvejende har spansk 

som modersmål. Det er derfor langt lettere for dem at blive integreret på 

arbejdsmarkedet, da der ikke vil være samme sproglige barrierer Samtidig 

har arbejdets art også en rolle at spille. I 60’erne og 70’erne havde 

udlændingene ikke nær så svært ved at komme ind på det danske 

arbejdsmarked, da det gennemgående var ufaglærte job de fik. Der 

krævedes ikke store forudgående sprogkundskaber, og udlændingene lærte 

hurtigt den jargon der bruges i forbindelse med typen af arbejde. I dag er 

denne gruppe dog kastet ud i arbejdsløshed, og netop sproget spiller en stor 

rolle (Jensen, 2000, s. 26). I dag har strukturerne på arbejdsmarkedet ændret 

sig, og der stilles der i højere grad krav til de sproglige kompetencer samt 

teamarbejde – mange opgaver kræver, at man skal kunne kommunikere med 

sine kollegaer, både mundtligt og skriftligt (Husted, 2000, s. 22). I Spanien 

har vi set, at langt størstedelen af udlændingene er ansat inden for sektorer, 

der gennemgående ikke kræver faglige kvalifikationer, og heller ikke kræver 

mere spansk, end det man kan erhverve sig på arbejdspladsen. 
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6. Konklusion 

Immigration er en af vor tids største udfordringer, og så længe 

der findes bærende forskelle på de rige vestlige lande og resten af verden, 

kan man antage, at den er kommet for at blive. Spørgsmålet er så, hvordan 

landene har tænkt sig at håndtere denne indvandring. I denne fremstilling har 

vi set på de to cases Danmark og Spanien, som har hver sin måde, at 

angribe problemet på. Danmark har lukket sine grænser for udlændinge, og 

er begyndt at føre en meget selektiv adgangspolitik, mens Spanien derimod 

har indført massereguleringer. Formålet med denne fremstilling har været at 

give et bud på, hvorfor der er denne umiddelbare uvilje til at lukke folk over 

Danmarks grænser. 

Vi har set, at Danmark er en meget veludbygget og vidtfavnende 

velfærdsstat, hvor staten varetager næsten alle risikoområder inden for 

borgernes liv. Grundtanken er her, at det er statens opgave at sikre 

borgernes ve og vel, og staten fremstår således som en kærlig mor, der tager 

vare om sine børn. Den danske stat spenderer store summer på at 

opretholde borgernes levestandard, og disse finansierers via skatterne. 

Skattetrykket er meget højt i Danmark, men bygger på solidaritet mellem 

folket, hvor der findes en tro på, at alle er villige til at betale en lille bid af 

kagen, da de ind imellem selv får et stykke af den. Danmark er derfor 

nærmest idealtypen for det, Gøsta Esping-Andersen har kaldt den 

socialdemokratiske model. 

I Spanien forholder det sig anderledes, og vi har vist, at der her 

er tale om det, Luís Moreno benævner den sydeuropæiske model. Vi har set, 

at vi her har at gøre med en stat, der både funderer sin velfærd på tanken om 

universalisme, hvor sundhed og uddannelse tilbydes alle indbyggerne i 

landet, og på markedet, idet pensionen og arbejdsløshedsunderstøttelse er 

bygget op omkring la Seguridad Social. Desuden opererer man 

gennemgående kun med direkte økonomiske overførsler, hvorimod 

servicesamfundet er meget lavtudviklet. Her stiller man sin lid til familien og 

det øvrige netværk. Derfor er skattetrykket heller ikke så stort i Spanien, da 
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man har en højere grad af brugerbetaling, idet borgerne selv betaler til de 

sociale sikringsordninger. 

Vi har altså fået bekræftet vores første hypotese, da det netop er 

tilfældet, at den danske stat garanterer lige civile, politiske, økonomiske og 

sociale rettigheder til alle sine borgere med store statslige økonomiske 

udgifter til følge. Dette er ikke tilfældet i samme grad i Spanien, da staten for 

det første ikke garanterer nogen serviceydelser, og for det andet, da det 

gennemgående er borgerne selv, der finansierer de økonomiske overførsler. 

Den anden vigtige del af vores fremstilling var at identificere 

udlændingene i de to lande, og her fandt vi også vigtige forskelle mellem 

Danmark og Spanien. I Danmark så vi, at udlændingene typisk kommer fra 

asiatiske lande og med en meget ringe uddannelsesbaggrund. Dette kan 

have en indvirkning på deres arbejdsmarkedsdeltagelse, hvor vi så, at tallene 

var meget lave, især blandt kvinderne. I modsætning hertil så vi, at 

udlændingene i Spanien for det meste kommer fra Latinamerika og generelt 

har et bedre uddannelsesniveau end i Danmark. Arbejdsmarkedsdeltagelsen 

for udlændinge i Spanien viste sig derfor også at være temmelig høj, sågar 

højere end tilfældet var for de indfødte spaniere. Dette afspejler også det 

grundlag hvorpå indvandrerne er kommet til landene på. I Danmark var 

udlændingene tidligere hovedsageligt familiesammenførte eller humanitære 

indvandrere, som ofte har en vis psykisk bagage med sig og lave 

kvalifikationer. I dag har man søgt at minimere tilførslen af denne type 

udlændinge, og i stedet kun lægge vægt på økonomiske udlændinge, der 

kommer til landet for at udføre et givent højt kvalificeret job. I Spanien har 

udlændingene gennemgående haft økonomiske motiver, og er kommet til 

landet for at søge lykken og finde et job. 

Når vi sammenholder resultaterne for velfærdsmodellerne i de to 

lande, med typen af udlændinge, får vi et billede af, hvor skoen kan trykke, 

og hvad der kan skyldes, at Danmark er et langt mere lukket land over for 

indvandring end Spanien er. Udlændingene i Danmark har vist sig at have en 

meget lav arbejdsmarkedsdeltagelse, og når vi kombinerer det med de store 

økonomiske ydelser, de har ret til at modtage, kan der opstå et misligforhold. 
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Udlændingene kunne være et aktiv for det danske samfund, idet deres 

deltagelse på arbejdsmarkedet ville bidrage til finansieringen af velfærden og 

samtidig øge den mellemfolkelige forståelse. De ville således kunne være 

med til at sikre velfærdssamfundets økonomiske fundament og den sociale 

sammenhængskraft. Dette er dog ikke tilfældet, og der opstår i stedet det 

modsatte forhold, hvor udlændingene kan fremstå som tærende på de 

danske velfærdsforanstaltninger, uden at bidrage med noget. I Spanien har 

man ikke det samme problem, idet hver især selv finansierer de økonomiske 

ydelser, og man betaler således selv sin egen del af kagen. Som vi dog kort 

nævnte det i indledningen, har forholdene i Spanien ændret sig i løbet af de 

sidste par måneder, og der er således begyndt at opstå problemer i Spanien, 

idet staten netop ikke er gearet til, at en stor gruppe udlændinge er uden 

arbejde. 

Endelig har vi også identificeret visse områder, der kan 

medvirke, at indvandrerne har sværere ved at etablere sig i Danmark end i 

Spanien. Det er ikke blot typen af udlændinge, der er afgørende for, hvordan 

de integreres i samfundet, men i høj grad også selve samfundsindretningen i 

de to lande, spiller en afgørende rolle. Vi har set, at det gennemgående er 

sværere for udlændinge at få en fod ind på arbejdsmarkedet i Danmark på 

grund af strukturelle forhold. Det danske arbejdsmarked er indrettet på en 

måde, så der for det meste kræves høje kvalifikationer samtidig med, at man 

skal kunne beherske sproget på et højt niveau. De udlændinge, der 

oprindeligt er kommet til Danmark, har hverken de fornødne kvalifikationer 

eller sprogkundskaber til at varetage højt kvalificerede job, og har derfor 

måtte tage til takke med job, der ikke kræver faglige kompetencer. I takt med, 

at Danmark har bevæget sig mod et videnssamfund, er flere af denne type 

job forsvundet, og mange udlændinge befinder sig således uden reelle 

muligheder for at finde beskæftigelse. Spanien er derimod stadig mere 

udpræget et industrisamfund, og det er derfor lettere for udlændingene at 

komme ind på arbejdsmarkedet, idet der stadig tilbydes forholdsvis mange 

job til ufaglærte eller folk med lavere kvalifikationer. Samtidig så vi netop 

også, at udlændingene umiddelbart havde udmærkede kvalifikationer, og det 
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kan således være, at det er lettere i Spanien at få anerkendt de kompetencer 

man har opnået i oprindelseslandet, end det er tilfældet i Danmark. Til sidst 

har vi set, at det især kan være lettere for kvinderne at finde sig et arbejde, 

idet der i vid udstrækning gøres brug af hushjælp i Spanien. De fleste familier 

har efterhånden ansat en kvinde til at passe børnene eller de ældre, eller blot 

til at gøre rent, og der findes altså en branche i Spanien, som ikke længere 

findes i Danmark, idet det her oftest vil være staten, der varetager disse 

områder. 

Vi har altså i bund og grund fået arbejdet os ind på, hvad 

årsagen kan være til, at Danmark praktiserer en meget lukket politik over for 

indvandringen. Det tyder på, at den måde vi har valgt at indrette vores 

samfund på, ganske enkelt ikke kan rumme den type udlændinge vi hidtil har 

taget imod. Det kan derfor være forståeligt, hvorfor Danmark har valgt at 

lukke sine grænser og føre en mere selektiv politik. I Spanien opstår der ikke 

de samme problemer, for det første fordi samfundet er anderledes indrettet, 

og for det andet, fordi udlændingene kommer til landet på helt andre 

grundlag. De sidste måneder har dog vist, at heller ikke det spanske system 

er uden mangler, og vi kan se, at dørene lige så stille bliver lukket i. Faktum 

er, at begge lande vil få brug for udlændingene på længere sigt, og 

spørgsmålet er, hvad der skal til for, at et øget indvandringspres ikke får en 

negativ indvirkning på samfundsordenen. Det vil uden tvivl for begge landes 

vedkommende kræve, at de tager samfundsindretningen op til revidering. 
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