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Indledning 
Anledningen til projektet var den store flygtninge-
tilstrømning, der kom til Danmark i 2015. Det skete 
samtidig med, at arbejdsudbuddet på Sydfyn gen-
nem længere tid havde været faldende, hvilket 
fremover må forventes at give anledning til et sta-
digt større rekrutteringsproblem for de sydfynske 
virksomheder. På Sydfyn faldt antallet af erhvervs-
aktive borgere i perioden fra 2008 til 2013 således 
med 6.2 pct., hvorimod faldet på landsplan ”kun” 
var på 2.4 pct., jf. www.statistikbanken.dk/RAS207  
og www.statistikbanken.dk/RAS120.  
 
På den baggrund var og er det projektets overord-
nede formål at øge udbuddet af arbejdskraft med 
en flygtningebaggrund.  
 
Projektet har været forankret i og ejet af Erhvervs-
integration Nord, en forening af erhvervsfolk i 
Svendborg. Projektets partnerkreds har bestået af 
lokale erhvervsledere på virksomhedernes øverste 
niveau, der har sagt ja til at være mentorer for flygt-
ninge. Herudover har Svendborg Kommune, 
Odense Kommune, Ærø Kommune og Nordfyns 
Kommune, Lær Dansk (Dansk Flygtningehjælps 
sprogcenter) og Aktive Boligområder i Svendborg 
alle bidraget til rekrutteringen af menteerne, dvs. 
nyankomne flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge. De kompetencer, som disse samar-
bejdspartnere har tilført projektet, har udover en 
konkret kontaktflade til flygtninge været kendskab 
til vilkårene for at være flygtning i Danmark.  

Aktiviteter og Leverancer 
Projektet har for det første rekrutteret i alt 27 er-
hvervsmentorer, der har gennemført 33 mentorfor-
løb med nogle af de mest ressourcestærke flygt-
ninge, som er kommet til Danmark indenfor de se-
nere år. For det andet har det formået at udvikle, 
etablere og opretholde en virksomhedsnetværks-
model, hvor ingen af de 27 erhvervsmentorer er fal-
det fra.  
 
Denne virksomhedsnetværksmodel er i virkelighe-
den ret unik, fordi den kombinerer tre skarpe kan-
ter. For det første at erhvervsmentorerne rekrutte-
res blandt erhvervsledere på det øverste niveau i 

virksomhederne. For andet at det er erhvervsleder-
nes personlige forpligtelse på mentoropgaven, der 
fungerer som adgangsbilletten og giver dem ad-
gang til et permanent, prestigefyldt og professio-
nelt virksomhedsnetværk, der er lokalt forankret, 
og hvor også samarbejdspartnere og menteer del-
tager. Og endelig for det tredje at virksomhedsnet-
værket forankres udenfor kommunen. 
 
Grundideen i projektet har været at koble de mest 
ressourcestærke personer i erhvervslivet med de 
mest ressourcestærke flygtninge ud fra en forvent-
ning om, at det vil kunne give nogle gode resultater 
med hensyn til at øge udbuddet af arbejdskraft 
med en flygtningebaggrund. Derfor er det også de 
to persongrupper, som projektets leverancer har 
været målrettet til. 
 
Hvad angår konkrete aktiviteter, er der udover gen-
nemførelsen af de 33 konkrete mentorforløb blevet 
afviklet 5 større netværksmøder med oplægshol-
dere udefra samt 4 mindre netværksmøder, hvor 
erhvervsmentorerne i mindre grupper har delt kon-
krete erfaringer fra mentorforløbene. Der er endvi-
dere blevet etableret en professionel website, 
www.3pmentor.dk, hvor erhvervsmentorerne og 
deres virksomheder bliver præsenteret og deres 
opgaver beskrevet, og hvor omtale af netværket i 
lokale og regionale medier er blevet lagt ud sam-
men med nyheder.  
 
Endelig er der blevet produceret en video, hvor 
projektet præsenteres, og hvor historien om et af 
mentorforløbene - mellem salgsdirektør Christel 
Munk Pedersen, Sbs A/S, og Walid Dabaghie, en sy-
risk flygtning med en bachelorgrad i økonomi fra 
Aleppo - bliver fortalt. Videoen kan ses nederst på 
Forsiden på www.3pmentor.dk. Denne video er ble-
vet brugt aktivt i rekrutteringen af såvel mentorer 
som menteer. 

Effekt 
73 pct. af menteerne har efter endt mentorforløb 
bevæget sig fra at være ledig til enten at komme i 
ordinært job eller i gang med en dansk uddannelse. 
I absolutte tal svarer det til 24 ud af i alt 33 mulige 
menteer. 11 af disse kom i ordinært job, og 13 er i 
gang med en uddannelse. Hertil kommer tre men-
teer, der var begyndt på en videregående 
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uddannelse, da mentorforløbet startede op, og 
som efter mentorforløbet har afsluttet uddannel-
sen.  
 
Projektet har på et samfundsniveau dokumenteret 
et forandringspotentiale på to områder, som i dag 
enten slet ikke eller i for svag udstrækning bringes 
i spil, når målsætningen er at optimere flygtninges 
bidrag til erhvervslivets behov for arbejdskraft.  
 
For det første eksisterer der blandt erhvervsledere 
på det øverste niveau i virksomhederne et frivilligt 
engagement. Erhvervsledere på topniveau vil gerne 
på det personlige plan give en hånd med, når for-
målet er at få gjort flygtninge til en del af arbejds-
styrken, der opfylder virksomhedernes arbejds-
kraftbehov. Tilstedeværelsen af dette engagement 
er blevet understreget af, at stort set alle erhvervs-
mentorerne – 24 ud af 27 - meget gerne vil fort-
sætte som erhvervsmentorer efter projektperio-
dens udløb. Når de sidste 3 ikke ønsker at gøre det, 
skyldes det alene manglende ressourcer, eller at de 
jobmæssigt er skiftet til en anden landsdel. Det vir-
ker ”stærkt” på menteerne, når succesfulde og res-
sourcestærke topfolk i erhvervslivet stiller sig op fri-
villigt for at hjælpe dem med at lave en plan for 
selvforsørgelse i Danmark, få defineret de skridt, 
der er nødvendige for at realisere planen samt føre 
dem ud i livet. Denne form for ”virkelighedsvejled-
ning” er i særlig grad egnet til at fremme menteer-
nes selvtillid og selvværd og tro på, at de kan bi-
drage på det danske arbejdsmarked.  
 
For det andet har selv de mest ressourcestærke 
flygtninge svært ved at navigere i forhold til det 
danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hvis 
Danmark som land skal optimere de ressourcer, 
som flygtninge kommer med, er der således behov 
for en målrettet og fokuseret vejledningsindsats 
ikke kun i forhold til ressourcesvage, men også res-
sourcestærke flygtninge. Endvidere mangler flygt-
ninge netværk ikke kun i forhold til jobsøgning, 
men også karrierevejledning. De har i høj grad brug 
for netværk, når de skal træffe beslutning om hvil-
ken uddannelse, de skal vælge i Danmark, og hvilke 
kurser, de skal tage for at øge deres kompetencer 
og kvalifikationer.  
 
Projektet peger således på, at en målrettet indsats 
for øget beskæftigelse blandt flygtninge fremover i 

højere grad bør indeholde to ting. For det første en 
øget inddragelse af det frivillige engagement 
blandt erhvervsledere på det øverste niveau i virk-
somhederne. Og for det andet en vejledningsind-
sats, der målrettet opbygger flygtninges netværk, 
således at de bedre bliver i stand til selv at navigere 
i forhold til det danske arbejdsmarked og uddan-
nelsessystem. 

Forankring og Formidling 
Projektet er forankret i Erhvervsintegration Nord, 
som er en forening af erhvervsfolk på Sydfyn. For-
ankringen omfatter både den viden og de erfarin-
ger, som projektet har afstedkommet, samt kom-
mende aktiviteter. 
 
Med udgangspunkt i projektets eksterne evalue-
ring vil Erhvervsintegration Nord udvikle en finan-
sieringsmodel, der kan sikre en fortsættelse og ud-
bygning af projektet. Det vil ske med henvisning til 
dels projektets høje beskæftigelses- og uddannel-
seseffekter og dels at 24 af erhvervsmentorerne, 
som alle er fremtrædende erhvervsledere, har givet 
tilsagn om også efter projektperiodens udløb at 
fortsætte som erhvervsmentorer.  
 
En fortsættelse og udbygning af projektet vil ske på 
baggrund af en udvidelse af menteemålgruppen på 
fire områder. For det første skal den ikke kun om-
fatte nyankomne, men i princippet alle flygtninge 
uanset opholdstid. Det er en ret stor gruppe. På 
landsplan skønner Danmarks Statistik, at den 
mindst er på ca. 171.000, jf. 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/Get-
PubFile.aspx?id=29445&sid=indv2018. For det an-
det skal den ikke kun omfatte ledige, men også 
flygtninge, der er i job og under uddannelse. For-
mål med mentorforløb i forhold til den gruppe er 
at understøtte, at menteen bliver fastholdt i job og 
uddannelse, og sikre den mest optimale anven-
delse af flygtninges ressourcer, således at de bliver 
beskæftiget i job, der matcher deres kompetencer. 
Endvidere skal synet på, hvad en ressourcestærk 
flygtning er, nuanceres, således at det ikke kun 
handler om, hvorvidt de har en uddannelse med fra 
hjemlandet. Der skal lægges mere vægt på deres 
personlige og sociale ressourcer. Og endelig skal 
der ikke kun rekrutteres menteer, hvis mål er løn-
modtagerbeskæftigelse, men også menteer, der 
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ønsker at blive beskæftiget som selvstændige. 
 
Projektets resultater og tiltag er blevet formidlet via 
www.3pmentor.dk, som også vil være udgangs-
punktet for projektets formidling fremadrettet. 
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