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Invandring och arbetsmarknaden för 
infödda – erfarenheter från Danmark

D ET ÄR EN VANLIG UPPFATT-

NING  att ökad invandring leder till läg-

re löner och högre arbetslöshet för den 

infödda befolkningen. I denna studie analyse-

ras arbetsmarknadseffekter för den infödda låg-

kvalificerade arbetskraften av den kraftigt ökade 

flyktinginvandringen – och de familjeåterföre

ningar som följde – till Danmark under perio-

den 1995–2003. För att hantera invandringen 

använde Danmark fram till 1998 en så  kallad 

spridningspolitik som fördelade flyktingar-

na över landet, utan att ta hänsyn till den loka-

la efterfrågan på arbetskraft. Senare inflöden, till 

stor del familjemedlemmar, kom i huvudsak att 

bosätta sig i de kommuner som flyktingarna hän-

visats till. Det gör det möjligt att beräkna effekter 

på löner och sysselsättning genom att kommu-

ner med stort inflöde av invandrare kan jämföras 

med dem som hade litet inflöde.  

POSITIV EFFEK T PÅ INFÖDDA S LÖNER. Analysen 
visar att den ökade invandringen i Danmark hade en 
positiv effekt på den infödda arbetskraftens löner. 
Detta är i linje med ett antal internationella studier av 
 invandringens effekter på den lokala arbetsmarknaden.

VIK TIGT MED FLE XIBEL ARBETSMARKNAD. 
Den danska arbetsmarknaden uppvisade en hög omsätt-
ningstakt, låga kostnader för att anställa och avskeda 
samt en decentraliserad lönebildning under den stude-
rade perioden. Denna flexibilitet gjorde det möjligt för 
den inhemska arbetskraften att byta arbete och riktning 
på sin karriär som svar på det ökade utbudet av invand-
rad arbetskraft, och därmed skydda sin lön och sysselsätt-
ning.FÖRFATTARE
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INGA EFFEK TER PÅ ARBETSLÖSHETEN.  Det finns 
inte några indikationer på utträngning av lågkvalificerad 
inrikes född arbetskraft (det vill säga negativa effekter på 
sysselsättningsgraden). Vi har varken observerat en ökad 
sannolikhet för arbetslöshet eller en minskning i syssel-
sättning för gruppen lågutbildade inrikes födda. 
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Nationalekono-
misk forskning 
stöder inte upp-
fattningen att in-
vandring pressar 
ned lönenivån 
för den inhemska 
befolkningen.

Effekterna på 
 lönenivån är 
enligt många 
studier väsentli-
gen noll.

Förändringar som kommer utifrån och påver-
kar vår sociala, kulturella och ekonomiska miljö 
framkallar instinktiva reaktioner hos de flesta 
människor. Det gäller också migration och flyk-
tinginvandring. Det framgår till exempel av den 
så kallade Eurobarometern som mäter opini-
onen hos befolkningen i EU-länderna. Hösten 
2015 – efter en kraftig ökning av asylansökning-
ar – framhöll 74 procent av invånarna i Sverige 
att ”invandring” just då var en av de allra vik-
tigaste frågorna som EU stod inför. En del är 
oroliga för att flyktinginvandringen utgör en 
belastning på de offentliga finanserna, andra 
är oroade över kulturella skillnader och ytterli-
gare en grupp är mest oroad över effekterna på 
arbetsmarknaden. 

Det är en vanlig uppfattning att invandring 
sätter press nedåt på lönenivån för den inhems
ka befolkningen. Men faktum är att den natio-
nalekonomiska forskningen inom området inte 
ger något stöd för detta. Forskningsresultat från 
flera olika länder visar att effekten av invand-
ringen på arbetsmarknadsutfall för inföd-
da varit blygsam och på längre sikt sannolikt 
 positiv.

De allra flesta studier av invandringens 
effekter på lönenivån ger uppskattningar på 
mellan 0,1 och 0,1 procent, vilket innebär att 
1 procentenhets ökning av andelen invandrare 
på arbetsmarknaden ger en höjning eller sänk-
ning av lönerna i storleksordningen 0,1 pro-
cent.1 Den genomsnittliga beräknade effekten är 
väsentligen noll, vilket också påpekats av Borjas 
(2003). 

I en forskningsöversikt av 27 studier2 ligger 
medelvärdet på effekten på lönenivå av invand-
ring nära noll (0,008 procent). Tillämpat på 
den kraftiga ökningen av invandringen till 
Sverige under de senaste fem åren (3 procent-
enheter som andel av befolkningen), innebär 
detta en effekt på lönenivån för svenska arbets-
tagare på 0,024 procent under en femårsperiod. 
Detta motsvarar cirka 500 kronor för en lön på 
25 000 kronor. 

Hur kan vi då förklara att det tycks finnas 
ett litet, men positivt samband mellan invand-
ring och lönenivå? En viktig förklaring är att 

1 Se Longhi, Nijkamp och Poot (2005); Peri (2014).

2 Peri (2014).

invandrare tenderar att vara koncentrerade till 
vissa typer av jobb och således inte konkurrerar 
med hela arbetskraften utan endast med delar 
av den. 

Invandrare och infödda 
kompletterar varandra
Lågutbildade invandrare har ofta fysiskt inrik-
tade jobb inom lokalvård, restaurang, bygg-
nads och tillverkningsindustri och jordbruk. 
Högutbildade invandrare har ofta rutinbetona-
de jobb inom teknik och vetenskap. 

Den infödda arbetskraften tenderar att 
vara koncentrerad till yrken som är kommuni-
kationsintensiva i meningen att de ställer krav 
på kunskap om lokala normer, regelverk och 
språk. Det betyder att invandrade och infödda 
arbetstagare kan komplettera varandra i stället 
för att konkurrera om samma typ av jobb.3 Det 
kan medföra en mer effektiv kompetensförsörj-
ning som höjer produktiviteten i ekonomin som 
helhet. 

Infödda som har jobb som relativt lätt kan 
utföras av invandrade arbetstagare stimuleras 
att söka nytt jobb i roller och sektorer där kon-
kurrensen från invandrare är mindre. Denna 
process sker gradvis, vilket ger arbetstagarna 
möjlighet att specialisera sig och ta nya steg i 
karriären genom att använda de kunskaper som 
kompletterar kompetensen hos invandrare.4

Eftersom det inte finns någon verkligt 
slumpmässig utbudschock (se rutan på s. 6) av 
invandrad arbetskraft att studera och de fles-
ta datakällor inte tillåter forskare att följa den 
inrikes födda arbetskraften över tid är det dock 
svårt att fastställa orsakssamband. 

Tillsammans med Giovanni Peri har jag 
därför undersökt vad som hände när Danmark 
under en period kraftigt ökade sitt flyktingmot-
tagande och placerade flyktingarna i kommu-
ner utan att ta hänsyn till den lokala efterfrågan 
på arbetskraft.5 

Den så kallade spridningspolitiken imple-
menterades under perioden 1986–1998 i 
Danmark. Genom att använda data över samt-

3 Ottaviano och Peri (2012).

4 Peri och Sparber (2009).

5 Denna rapport bygger på Foged och Peri (2016).



Snabb ökning av 
andelen utrikes 
födda från län-
der utanför EU 
från 1995.

Flyktingar 
placerades utan 
hänsyn till lokal 
efterfrågan på 
arbetskraft.
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liga invånare i Danmark för åren 1991–2008 
spårar vi hur arbetsmarknadsutfallet för den 
lågutbildade infödda arbetskraften påverkades 
av ett ökat inflöde av lågutbildade invandrare. 
På så vis kan vi trovärdigt skatta effekterna av 
flyktinginvandring på den befintliga arbetskraf-
ten. Som en jämförelse studerar vi även effek-
terna på högutbildade. 

Att mäta flyktinginvandringens 
kausala effekter 
Det finns många studier om effekten av invand-
ring på inföddas arbetsmarknadsutfall.6 Ett 
välkänt exempel är den plötsliga inflyttning-
en av 125 000 kubaner till Miami 1980 efter 
att Fidel Castro oväntat öppnade hamnen i 
Mariel för utresa under en kortare period. Card 
(1990) finner ingen betydande löneeffekt av 
 denna invandring. Detta trots att den nyanlän-
da befolkningen innebar att Miamis arbetskraft 
ökade med 7 procent. 

Möjligheten att på ett övertygande sätt 
mäta kausala effekter av invandring genom att 
jämföra regioner med olika inflöden av invand-
rare begränsas av två faktorer. För det första 
är det svårt att hitta förändringar i inflödet av 
invandrare som är genuint utbudsdrivna. I rea-
liteten påverkas migrationsbeslut av efterfrå-
gan på arbetskraft; migranter attraheras av 
områden med tillväxt och jobbmöjligheter och 
flyttar därför till regioner med tillväxt och från 
stagnerande regioner. Detta skapar ett klassiskt 
omvänt kausalitetsproblem: Är det invandring-
en som skapar tillväxt i en region eller tvärtom?

För det andra är det svårt att följa utfallen 
för den befintliga arbetskraften på kort och lång 
sikt på grund av bristfällig tillgång till nationellt 
representativa paneldata på individnivå som 
spänner över flera år. De flesta studier har där-
för valt att titta på genomsnittsutfall i regioner 
över tid.7 Den metoden leder till att man kombi-
nerar effekterna av de som bor kvar och de som 
väljer att flytta in i regionen och missar effekten 
av de som väljer att flytta därifrån.

6 Nyligen utgivna litteraturöversikter är Longhi, Nijkamp 
och Poot (2005), Blau och Kahn (2012) och Lewis och Peri 
(2015).

7 Tidiga papper i denna tradition är Card (1990) och 
Altonji och Card (1991).

Det är därför spridningspolitiken i 
Danmark är intressant att studera. Under 
denna politik placerades flyktingarna nämli-
gen i olika kommuner utan hänsyn till loka-
la arbetsmarknadsförhållanden, det vill säga 
att efterfrågan på arbetskraft inte påverkade 
arbetskraftsutbudet som plötsligt ökade mar-
kant.

Tack vare den höga kvaliteten på register-
data som finns tillgängliga och det naturliga 
experimentet med en utbudschock av invand-
rare från flyktingländer, har vi kunnat identi-
fiera effekten av lågkvalificerade invandrare på 
arbetsmarknadsutfallet för inrikes födda. 

Vi skattar effekterna på kort och lång sikt 
av denna utbudschock på den befintliga arbets-
kraftens specialisering, löner och sysselsätt-
ning. Genom att använda data för varje individ i 
Danmark är det möjligt att analysera olika utfall 
över tid, kontrollera för icke-observerbara indi-
viduella egenskaper och studera effekten på 
 olika grupper på arbetsmarknaden.

Invandringen till Danmark
Utrikes födda utgjorde omkring tre procent av 
det totala antalet sysselsatta i Danmark fram 
till 1994. Av dessa var nästan lika många födda 
inom som utanför EU 8, vilket framgår av figur 
1. Figuren visar att andelen utrikes födda från 
länder utanför EU började ta fart från 1995 och 
nådde sin topp vid 4,7 procent i slutet av 2007. 
Inflödet från dessa länder ökade under 1990 
och 2000talen: först kom flyktingar och senare  
kom familjemedlemmar för att återförenas med 
flyktingarna.

Den här rapporten fokuserar på invand-
ringen till Danmark från åtta flyktingländer. 
Med flyktingländer menas de länder som gav 
upphov till ett stort antal internationella flyk-
tingar under den studerade perioden. De inne-
fattar Bosnien, Afghanistan, Somalia och 
Irak, som alla drabbades av allvarliga kriser 
 mellan 1995 och 2003, och även Iran, Vietnam, 
Sri Lanka och Libanon. 

8 Med invandrare från EU syftar vi på personer från EU15
länderna samt Norge, Island och Liechtenstein (European 
Economic Area) samt Schweiz (bilateralt avtal). 
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 Spridningspolitik  
skulle fördela 
bördan mellan 
kommuner och 
skapa etniska 
kluster.

Flyktingströmmar och 
spridningspolitik i Danmark – 
en ideal analysmiljö
Allvarliga interna konflikter i det forna 
Jugoslavien, Somalia, Afghanistan och Irak 
gav upphov till flera stora flyktingströmmar till 
Danmark mellan 1995 och 2003. Figur 2 visar 
det ackumulerade antalet invandrare från vart 
och ett av dessa fyra länder jämfört med hur 
stor respektive grupp var i Danmark 1995. Man 
kan se att 1995 blev startskottet för en plötslig 
och markant ökning av invandrare från dessa 
länder som fortsätter fram till 2003 – även om 
en ökning av invandrare från Somalia och Irak 
kan iakttas redan före 1995. Som jämförelse kan 
man notera att invandringen från Östeuropa, 
förutom före detta Jugoslavien, inte tog fart för-
rän efter 2005 då Rumänien och Bulgarien blev 
medlemmar i EU (se linjen i figuren).

Spridningspolitiken
Mellan 1986 och 1998 genomfördes en politik i 
Danmark där fördelningen av flyktingar mellan 
kommuner styrdes på nationell nivå av Danska 
Flyktingrådet. Denna politik hade två målsätt-
ningar. För det första syftade den till att upp-
nå en jämnare fördelning av flyktingar mellan 
kommuner, som ett sätt att jämna ut bördan av 
att ordna boende till de nyanlända. 

Möjligheten för de nyanlända att få en till-
fällig bostad och därefter ett permanent boende 

var en central del av spridningspolitiken. Detta 
gjorde att flyktingarna i mer än 90 procent av 
fallen tackade ja till erbjudanden om bostad på 
en viss ort9 och att de vanligtvis stannade kvar 
i den kommun de hänvisats till även om de inte 
var tvingade till det.10 

Den andra målsättningen var att skapa 
etniska kluster, utifrån idén att människor med 
större sannolikhet skulle hjälpas åt om de bod-
de i enklaver med människor av samma natio-
nalitet. Som en följd av spridningspolitikens 
anvisning av flyktingar av olika nationaliteter 
till olika områden växte således nationalitets-
kluster fram. Dessa hamnade slumpmässigt i 
olika kommuner, beroende på tajmningen av 
specifika inflöden av flyktinggrupper och till-
gången på bostäder vid tillfället. Danska kom-
muner hade lite att säga till om när det gällde 
hur många flyktingar de skulle ta emot.

Flyktingrådet kände inte till de enskilda 
personernas egenskaper (kompetens, utbild-
ning, arbetsmarknadserfarenhet, kunskaper 
i danska språket) eller preferenser, utan för-
delade dem slumpmässigt allteftersom bostä-
der blev tillgängliga i olika kommuner. Besluten 
baserades endast på information om flyktingar-
nas nationalitet och familjestorlek.

Från mitten av 1990talet var familjeåter-
förening den främsta inträdeskanalen för flyk-
tinginvandring till Danmark, och efter 1998 

9 Damm (2009b, s. 286).

10 Damm (2009a, figur 5).
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Figur 1. Andelen utrikes födda av det totala antalet sysselsatta i Danmark 1991–2008.
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Spridningspoliti-
ken avskaffades 
1998, men nya 
flyktingar och 
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att följa sprid-
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Flyktinginvand-
rarna hade 
betydligt lägre 
utbildning än 
den infödda 
 befolkningen.

övergavs spridningspolitiken. Trots att fördel-
ningen av flyktingar inte längre sköttes på sam-
ma sätt fortsatte nyanlända flyktingar att bosätta 
sig inom sina nationalitetskluster till stor del på 
grund av att deras familjemedlemmar befann 
sig där.11 Därför speglade fördelningen av dessa 
invandrare den tidigare fördelningen som ska-
pats av spridningspolitiken och inte påverkades 
av behovet av arbetskraft.

Effekterna av en oförutsedd ökning av 
arbetsutbudet 

Denna unika kombination av händelser gör att 
vi kan studera effekterna av en slumpmässig 
utbudschock av flyktinginvandrare som arbets-
kraft, det vill säga den ökning av invandrare 
från flyktingländer efter 1995 som spridnings-
politiken genererade i vissa danska kommuner 
och som skedde oberoende av den lokala efter-
frågan på arbetskraft.

Att använda spridningspolitik som ett 
så kallat kvasiexperiment i forskningen om 
invandringens effekter på arbetsmarkna-
den är ett nytt grepp. Medan ett fåtal studier 
har använt spridningspolitik för att identifie-
ra invandringens effekter har de flesta av dessa 
gjort det för att analysera effekterna på invand-

11 Familjeåterföreningslagen krävde att den bosatta 
familjemedlemmen, kallad sponsor, skulle ha en bostad av 
adekvat storlek för den återförenade familjen. Detta innebar 
i praktiken att familjemedlemmar åtminstone till en början 
bodde på samma adress som sin sponsor.

rarnas egna arbetsmarknadsutfall.12 Den enda 
studie jag känner till som använder en sprid-
ningspolitik av invandrare för att identifiera 
arbetsmarknads effekterna på infödda är Glitz 
(2012).13 

Dessutom kan vi utnyttja det faktum att 
invandringen till Danmark var relativt liten 
fram till mitten av 1990-talet. Därigenom kan 
vi undersöka om utvecklingen på lokala arbets-
marknader var likartad före det stora inflödet 
av flyktinginvandrare och jämföra utvecklingen 
mellan kommuner som tog emot många respek-
tive få flyktingar.

Skillnader i utbildningsnivå 
Tabell 1 visar vissa viktiga egenskaper hos 
immigranter från flyktingländer som grupp 
jämfört med den inrikes födda befolkningen. 
Immigranterna hade betydligt lägre utbildning. 
Detta visar vilken typ av infödd arbetskraft som 
flyktinginvandrare med högst sannolikhet kon-
kurrerar med. 40 procent av flyktinginvand-
rarna hade ingen eftergymnasial utbildning, 
jämfört med 32 procent i den inrikes födda 
 befolkningen. 

12 Se exempelvis Edin, Fredriksson och Åslund (2004), 
Damm (2009b) och Gould, Lavy och Paserman (2004).

13 Denna studie, som är gjord på tyska data, skiljer sig 
dock från vår på ett antal punkter. Författaren följer inte 
individuella utfall, studien berör bara fem år (1996–2001), 
han kan bara undersöka en liten variation mellan sektorer 
på grund av spridningspolitikens utformning och han analy-
serar bara löner och sysselsättning och inte yrkesuppgrade-
ring eller rörlighet.
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Ökad konkurrens 
i vissa typer av 
yrken, men också 
ökad produkti-
vitet för komple-
mentära yrken.

Arbetsspecialisering mellan 
infödda och invandrare 
Lågutbildade invandrare arbetar ofta med städ-
ning, matlagning, vid löpande band och med 
arbete inom jordbruk eller byggnads och till-
verkningsindustri. Generellt är  invandrare 
representerade i jobbtyper som inte kräver 
stor kunskap om lokala normer och språk. Det 
är nästan uteslutande inrikes födda som job-
bar i yrken som kräver god lokalkännedom och 
språkförståelse, och är komplexa i kognitiv 
bemärkelse eller i förhållande till interaktionen 
med andra individer.

Komplexitetsindex över yrkesgrupper
Invandring medför alltså ökad konkurrens i 
vissa typer av yrken, medan den kan medfö-
ra ökad produktivitet för andra, komplemen-
tära yrken. Det betyder att arbeten där inrikes 
födda har en komparativ fördel nu blir relativt 
sett mer  attraktiva. Invandringen ökar därmed 
arbetskraftens rörlighet och specialisering mot 
dessa jobb. Komplexitetsindexet är ett försök 
att fånga detta empiriskt.

Baserat på tidigare forskning som katego-
riserar yrken efter färdigheter14 och internatio-
nellt standardiserade (4-siffriga) yrkeskoder 
med amerikanska data (O*NET), som inne-
håller information om inslaget av olika färdig-
heter, har vi kunnat konstruera ett index över 
omfattningen av kognitiva, kommunikativa 
och manuella färdigheter i olika yrkesgrupper. 
I kolumnen längst till höger i tabell 2 återfinns 
komplexitetsindexet för ett urval av yrken. 
Komplexitetsindexet ökar med användningen 
av kognitiva och kommunikativa färdigheter, 
och minskar med användningen av manuel-
la färdigheter. Således sammanfattar komplex-
itetsindexet all information från de tre  övriga 
 indexen.15

14 Ottaviano, Peri och Wright (2013).

15 Att komplexitetsindexet kan bli negativt förklaras av hur 

Statistisk metod

I undersökningen ingår alla individer i åldern 18–65 år som inte studerar och inte permanent står utan-
för arbetsmarknaden. Vi undersöker effekterna på rörlighet mellan arbetsuppgifter, timlön och sys-
selsättningsgrad (arbetad tid under ett år). Vi kontrollerar för ålder, erfarenhet, anställningstid, civil 

status, utbildning, position, region och industri. Vi skiljer mellan högkvalificerade (eftergymnasial utbild-
ning) och lågkvalificerade (ingen eftergymnasial utbildning) individer.

I Foged och Peri (2016) använder vi två olika typer av empirisk ansats. Den första metoden följer indi-
vider över tid och undersöker om förändringar av invandringen sker inom eller mellan arbetsplatser. Den 
andra metoden följer årskullar av infödda över tid i en så kallad difference-in-differences-ansats.1 Det inne-
bär att vi drar nytta av att inrikes födda arbetstagare med lägre utbildning exponerades i olika grad för 
utbudschocken av flyktinginvandrare beroende på vilken kommun de var bosatta i 1994. Vi följer årskullar 
av infödda baserat på vilken kommun de bodde i 1994 och på så vis kan vi identifiera effekten av skillnader i 
exponering. Vi jämför de kommuner som tog emot det största antalet flyktinginvandrare (den översta kvar-
tilen) med de kommuner som tog emot det minsta antalet (nedersta kvartilen).

Vi följer inrikes födda och deras arbetsmarknadsutfall under perioden 1991–2008 på kort och längre 
sikt, och särskiljer effekter för individer och genomsnittet för en lokal arbetsmarknad. Vi följer hela popula-
tionen genom danska registerdata och amerikanska O*NETdata (US Bureau of Labor Statistics).

1  I huvudsak diskuteras här resultat av den andra metoden, men ibland tar vi även upp resultat av den första metoden. 
Se Foged och Peri (2016) för en utförlig beskrivning av metoder och utförliga resultat av den första metoden.

Flyktingar Infödda

Utbildning

Förgymnasial 29,2 26,5

Gymnasial 10,4 5,9

Eftergymnasial
yrkesutbildning

29,3 40,3

Högre 21,4 26,5

Okänd 9,7 0,8

Tabell 1. Flyktinginvandrares och inrikes födda dans-
kars utbildningsnivåer, procent av respektive grupp.

Anm.: Individer med okänd utbildningsnivå i registret har 
sannolikt utländsk utbildning. 
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Flyktinginvand-
rare koncentre-
ras till yrken 
med stort inne-
håll av manuellt 
arbete.

Många flyktinginvandrare sysselsattes i 
manuellt arbete

Tabell 2 visar hur flyktinginvandrare koncen-
treras till yrken med stort innehåll av manuellt 
arbete och lågt innehåll av kognitiva och kom-
munikativa färdigheter. Tabellen visar de fem 
yrken som hade minst respektive störst netto-
inflöde av flyktinginvandrare under perioden 
1994–2008, mätt som förändringen i flykting-
invandrarnas andel av den sysselsatta befolk-
ningen i dessa yrkesgrupper. 

Det är tydligt att invandring från flyk-
tingländer motsvarade en ökning i  utbudet av 
arbetskraft till enkla yrken med stora inslag 
av manuellt arbete. Dessa utfördes till en 
övervägande del av inrikes födda utan efter-

det har konstruerats (den naturliga logaritmen av kvoten 
mellan indexen för kognitiva och kommunikativa färdigheter 
och indexet för manuella färdigheter).

gymnasial utbildning och därför är det denna 
grupp som potentiellt skulle kunna påverkas 
mest negativt av konkurrensen. Högutbildade 
inrikes födda, däremot, är sannolikt komple-
ment till denna typ av arbetare. Effekterna på 
båda dessa grupper analyseras.

Effekter på den befintliga 
arbetskraften
Figur 3 visar den genomsnittliga graden av 
komplexitet i arbetsinnehåll för tre grup-
per: flyktinginvandrare, lågkvalificerade inri-
kes  födda och högkvalificerade inrikes födda. 
Panel A visar de som var sysselsatta 1995 och 
följer denna årskull, och panel B visar alla som 
var sysselsatta mellan 1995 och 2008. Figuren 
visar tydligt att flyktinginvandrare uppvisar 
en mycket lägre nivå av yrkeskomplexitet och 

Skillnad i ande-
len flyktingar,
procentenheter

Yrkens färdigheter, index

Kognitiva Kommunika-
tiva

Manu-
ella

Komplexitet

Panel A: Lägst inflöde

Småföretagschefer -0,3 0,666 0,667 0,432 1,136

Lagstiftare och högre tjänste-
män

0,1 0,897 0,989 0,303 1,828

Kvalificerade jordbruks- och 
fiskeriarbetare

0,1 0,362 0,248 0,736 -0,328

Storföretagschefer 0,2 0,796 0,796 0,367 1,488

Militärer 0,2 0,441 0,390 0,633 0,225

Panel B: Högst inflöde

Arbetare i gruvnäring, byg-
gande, industri- och transport-
medelsproduktion

2,2 0,215 0,156 0,769 -0,783

Chaufförer, truckförare m.fl. 2,3 0,352 0,265 0,810 -0,322

Andra enkla yrken 2,7 0,260 0,205 0,742 -0,633

Maskinförare och montörer 3,6 0,276 0,146 0,790 -0,655

Enkla arbeten inom försäljning 
och service

5,1 0,126 0,103 0,695 -1,234

Tabell 2. Yrkens färdighetsinnehåll och förändring av andelen flyktinginvandrare av den sysselsatta 
befolkningen i respektive yrkesgrupp 1994–2008.

Anm.: Komplexitetsindex = ln((kommunikativa + kognitiva)/manuella). Färdighetsinnehållet i varje yrkesgrupp 
(tvåsiffrig ISCO-nivå) är det befolkningsvägda genomsnittet för de underliggande yrkena (fyrsiffrig ISCO-nivå).
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Flyktinginvand-
rare hade mycket 
lägre nivå av yr-
keskomplexitet.

Yrkeskom-
plexiteten ökade 
markant för 
lågkvalificerade 
inrikes födda i 
kommuner med 
hög inflyttning 
av invandrare …

att komplexitetsnivån inte förändras särskilt 
mycket över tid vare sig för kohorten av invand-
rare 1995  eller för de som tillkom mellan 1995 
och 2008. Komplexitetsgraden för de inrikes 
födda i yrken med låg komplexitetsnivå öka-
de markant över tid, medan de högkvalificerade 
inrikes föddas arbeten hade en genomsnittligt 
hög komplexitetsnivå som inte förändrades så 
mycket över tid.

Inrikes födda specialiserade 
sig mot mer komplexa arbeten
Denna aggregerade bild överensstämmer med 
observationen att flyktinginvandrare genom-
gående ökade utbudet av arbetskraft i fysiskt 
inriktade yrken och att svaret från den inri-
kes födda lågkvalificerade arbetskraften blev 
att röra sig mot mer komplexa arbetsuppgifter. 
Flyktinginvandringen hade en positiv effekt på 
den lågkvalificerade infödda arbetskraftens rör-
lighet, sannolikhet att flytta och lönenivå. 

Ett tydligt sätt att visualisera effekten på 
inrikes föddas utfall är figur 4, som visar en dif-
ference-in-differences-analys av effekten av 
exponering mot invandring från  flyktingländer. 
Figuren visar skillnader i yrkeskomplexitet och 
manuell intensitet mellan lägre utbildade inri-
kes födda i kommuner med stora respektive 
små (översta och understa kvartilen) ökning-
ar av andelen invandrare från flyktingländer 
(enligt vad som bestämdes av spridningspoli-
tiken) och de ökade flyktingströmmarna efter 

1994 (1994 är år 0 i figuren). Vi ser att skillna-
derna i yrkeskomplexitet (panel A) och inslaget 
av fysiskt arbete (panel B) för lågkvalificerade 
inrikes födda förändrades markant efter 1994 
för arbetskraften i de kommuner som tog emot 
en stor andel av flyktingarna jämfört med de 
som tog emot få.

Panel A i figur 4 visar att komplexitetsin-
dexet ökade med ungefär 3 procent för lågkva-
lificerade infödda i högexponerade kommuner 
(för varje procentenhets ökning i andelen flyk-
tinginvandrare) jämfört med de mindre expo-
nerade kommunerna. Eftersom skillnaden i 
förändring mellan de kommuner som har högst 
respektive lägst flyktinginvandring är 1,5 pro-
centenheter16 finner vi att komplexitetsindex-
et ökade med 2 procent.17 Denna övergång drevs 
av en minskning av manuella uppgifter, vilket 
kan ses i panel B i figur 4. Detta skedde under 13 
år och det verkar vara en permanent positiv för-
ändring.

Studien visar således att invandringen 
till Danmark från flyktingländer har innebu-
rit att inrikes födda danskar med låg utbild-
ning har specialiserat sig mot mer komplexa 
jobb. Utvecklingen drivs främst av de som  bytte 
arbetsplats. Denna dynamiska anpassning 
har skyddat den inrikes födda lågkvalificera-
de arbetskraftens löner och sysselsättning från 
en negativ utveckling som följd av ökad konkur-
rens om arbetstillfällen. 

16 Se tabell 1 i Foged och Peri (2016).

17 3/1,5=2.

Figur 3. Genomsnittlig komplexitetsnivå för olika grupper 1995–2008.

Anm.: Se tabell 2 för definition av komplexitetsindex.
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Unga, perso-
ner med kort 
anställningstid 
och de som bytte 
arbetsplats drog 
störst nytta av 
invandringen.

... vilket åtföljdes 
av en positiv ef-
fekt på lönen som 
består över 13 år.

Positiv effekt på lönenivån 
Uppgraderingen till arbeten med lägre inslag av 
fysiskt arbete och mer komplexitet åtföljdes av 
en positiv effekt på lönen, som visas i panel A i 
figur 5. Vi ser att för varje procentenhets ökning 
av skillnaden i förändring mellan kommuner-
na med högst och lägst flyktinginvandring öka-
de lönerna för den lågkvalificerade inrikes 
födda arbetskraften med cirka 2 procent. Och 
eftersom denna skillnad, som nämnts, är 1,5 
 procentenheter finner vi en effekt på lönenivån 
på cirka 1,3 procent.18 Effekten består över 13 
års tid.

Denna utveckling gäller både de som bytte 
arbetsplats och de som stannade kvar på sam-
ma ställe. En rimlig tolkning av detta är att de 
inrikes födda lågkvalificerade som stannade 
kvar på samma arbetsplats efter inflödet av flyk-
tinginvandrare är de som utför komplementära 
arbetsuppgifter (mindre fysiskt och mer kom-
plext arbete). Därför kan de dra nytta av kom-
plementariteten inom företaget och detta visar 
sig i högre löner och högre arbetsutbud. De som 
i stället byter arbetsplats är de som utfört mer 
fysiskt arbete. Men de byter till arbetsplatser 
med ett högre inslag av icke-fysiskt arbete, så 
även detta medför en uppgradering av arbetsin-
nehåll med medföljande positiv effekt på löne-
nivån. 

18 2/1,5≈1,3.

Opåverkad sysselsättning
Figur 5 visar också att undersökningen inte ger 
några indikationer på utträngning av lågkva-
lificerad inrikes född arbetskraft (det vill säga 
negativa effekter på sysselsättningsgraden). Vi 
har varken observerat en ökad sannolikhet för 
arbetslöshet eller en minskning i sysselsättning 
för gruppen lågutbildade inrikes födda. Det lilla 
tappet i sysselsättningsgrad mot slutet av peri-
oden som syns i panel B i figur 5 drivs av äldre 
som gradvis får möjlighet att gå i tidig pension 
(så kallad efterlön).

Förklaringar till effekterna
Vid en närmare undersökning av vad som dri-
ver utvecklingen framkommer att de positiva 
effekterna är störst för vissa grupper på arbets-
marknaden. Unga, personer med kort anställ-
ningstid hos den arbetsgivare de hade 1994 och 
personer som bytte arbetsplats drog störst nyt-
ta av inflödet av lågkvalificerad arbetskraft från 
flyktingländer.

Dessa grupper har också störst potentiella 
livstidsvinster av att byta yrke och uppgradera 
sina kompetenser. Äldre (över 45 år gamla) och 
de med lång verksamhetsspecifik erfarenhet 
drog inte nytta av invandringens komplementa-
ritet, upplevde ingen löneökning och vissa kan 
ha gått tidigare i pension.

Arbetsspecialisering är troligtvis en  viktig 
förklaring till de positiva effekterna på den 
infödda arbetskraften. Lågkvalificerade inrikes 

Figur 4. Skillnaderna i effekter på den lågkvalificerade arbetskraftens utfall i kommuner med 
högt respektive lågt flyktingmottagande.

Anm.: Parameterskattningar och 95-procents konfidensgränser. För en kort redovisning av metoden, se rutan 
på s. 6. För detaljerad beskrivning av metoden, se Foged och Peri (2016).
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Lågkvalifice-
rade invandrare 
kompletterar 
högkvalificerade 
infödda och bi-
drog till att höja 
deras löner.

och utrikes födda är inte helt utbytbara efter-
som de utför olika arbeten. Vidare är lågkva-
lificerade utrikes födda och högkvalificerade 
inrikes födda komplement till varandra efter-
som de utför mycket olika arbeten. Detta skul-
le kunna förklara en potentiellt positiv effekt på 
den lågkvalificerade inrikes födda arbetskraf-
ten och en positiv större effekt på den högkvali-
ficerade. 

Hur stora är löneeffekterna?
Som tidigare beskrivits ökade lönerna för den 
lågkvalificerade inrikes födda arbetskraften 
med cirka 2 procent för varje procentenhets 
ökning av skillnaden i förändring mellan kom-
muner med högst respektive lägst flyktingin-
vandring. Under perioden 1994–2008 ökade 
de danska reallönerna för den lågkvalificerade 
arbetskraften med 18 procent. Detta innebär att 
flyktinginvandringen bidrog, men endast till en 
liten del, till den goda löneutvecklingen för den 
danska lågkvalificerade arbetskraften under 
perioden. Detta stämmer överens med liknan-
de beräkningar för USA.19 Den viktiga slutsatsen 
är att studien inte ger stöd för att ett ökat utbud 
av invandrad lågkvalificerad arbetskraft  skulle 
bidra till lönedumpning. Tvärtom bidrar det, 
om än i liten grad, till en positiv löneutveckling 
för den befintliga arbetskraften.

19 Se Ottaviano och Peri (2012).

Effekter på högkvalificerade
Resultaten visar att invandring av lågkvali-
ficerade personer i sig sporrar den  befintliga 
arbetskraften att bli mer komplementär till 
invandrare genom specialisering till icke
fysiskt arbete. Detta är en nyckelmekanism för 
att uppnå de positiva effekterna på den lågkva-
lificerade arbetskraftens löner. Denna teore-
tiska modell innebär också att lågkvalificerade 
invandrare är komplementära till den högkva-
lificerade befintliga arbetskraften och att den-
na grupp, som redan befinner sig i komplexa 
arbeten, inte påverkas  i sin specialisering, men 
däremot åtnjuter en positiv effekt på lönen. 

Dessa teoretiska antaganden visar sig stäm-
ma med verkligheten. Studien visar väsent-
ligt mindre effekter på den högkvalificerade 
arbetskraftens rörlighet och specialisering. 
Däremot ser vi signifikanta positiva effek-
ter på lönenivån, som är större för högkvalifi-
cerad än för lågkvalificerad arbetskraft. Detta 
bekräftar tolkningen om komplementaritet på 
arbetsmarknaden. Eftersom högkvalificera-
de arbetstagare sannolikt redan utför komplexa 
arbetsuppgifter har de inget behov av att byta 
specialisering och de drar nytta av komplemen-
tariteten från den arbetskraft som utför fysiskt 
arbete.
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Figur 5. Skillnader i effekter på den lågkvalificerade arbetskraftens löner och sysselsättningsgrad i 
kommuner med högt respektive lågt flyktingmottagande.

Anm.: Se figur 4.



Troligt att sam-
ma mekanismer 
som studerats är 
i spel även i dag.
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På mindre 
flexibla arbets-
marknader kan 
invandringen få 
mindre effekter 
på förmågan att 
byta jobb.

Sammanfattning 

Den här rapporten redogör inte för hur flykting-
invandring generellt sett påverkar landets eko-
nomi eller offentliga finanser. Den fokuserar 
helt och hållet på flyktinginvandringens effek-
ter på den befintliga arbetskraftens arbetsmark-
nadsutfall.

Vi finner att ett ökat utbud av invandrare 
från flyktingländer fick inrikes födda med läg-
re utbildning (särskilt unga och de med kort 
anställningstid) att söka sig till yrken med 
 mindre inslag av fysiskt arbete. Därigenom 
hade invandringen positiva effekter på den inri-
kes födda lågutbildade arbetskraftens löner, 
sysselsättning och yrkesrörlighet. 

Man kan likna arbetsmarknaden vid en ste-
ge där de nyinvandrade kommer in på den läg-
sta stegpinnen, vilket får alla andra att gå upp 
ett snäpp i kvalifikationsnivå och lön. För att 
denna process ska fungera smidigt ställs dock 
vissa krav på arbetsmarknaden. För det första 
ska det vara möjligt för immigranter att etable-
ra sig på arbetsmarknaden. För det andra krävs 
att arbetsmarknaden uppmuntrar rörlighet och 
gör det möjligt för lågutbildade inrikes födda 
med kort verksamhetsspecifik arbetslivserfa
renhet att ta sig vidare i sin karriär.

Våra resultat ligger i linje med tidigare 
studier om invandringens effekter på arbets-
marknaden. Det nya med denna studie rent 
forskningsmässigt är att den presenterar en 
analys av arbetsmarknadseffekterna av invand-
ring som är mer detaljerad och kontrollerar för 
fler faktorer, och vars slutsatser om kausalitet 
därför är säkrare än i andra studier. Den bidrar 
också till en mer heltäckande bild av arbets-
marknadseffekterna av lågkvalificerad invand-
ring.

Vår studie visar således att man inte 
okritiskt kan acceptera påståenden om att 
invandring skulle ha negativa effekter på 
lågkvalificerade arbetstagares löner och 
 sysselsättning. 

Kan slutsatserna tillämpas på 
andra arbetsmarknader?
Slutsatserna bygger på en studie av perioden 
1991–2008. Det är dock högst troligt att sam-
ma mekanismer är i spel i dagens Danmark, och 
även i Sverige.

Vår analys tyder på att det finns goda möj-
ligheter att ökningen i andelen utlandsfödda i 
arbetsför ålder under de senaste åren på läng-
re sikt kommer att få positiva effekter på den 
inhemska lågkvalificerade arbetskraftens karri-
ärutveckling – för vissa kan det också innebära 
en högre lön. En gynnsam utveckling kräver att 
flyktingar får fotfäste på arbetsmarknaden och 
lågkvalificerade infödda kan röra sig mot mer 
kvalificerade jobb.

Den danska arbetsmarknaden uppvisa-
de en hög omsättningstakt, låga kostnader för 
att anställa och avskeda samt en decentralise-
rad lönebildning under den studerade perio-
den.20 Denna flexibilitet gjorde det möjligt för 
den inhemska arbetskraften att byta arbete och 
riktning på sin karriär som svar på det ökade 
utbudet av invandrad arbetskraft, och därmed 
skydda sin lön och sysselsättning. 

En mer flexibel arbetsmarknad kan därför 
vara en del av förklaringen till det positiva sam-
bandet mellan invandring och de inrikes föddas 
sysselsättning och löner som vi kunnat observe-
ra i denna studie av Danmark. Samma samband 
har observerats i USA21 och Storbritannien22, 
som har ett mycket svagt anställningsskydd.23 
På arbetsmarknader som inte är lika flexi-
bla som den danska, till exempel den svens-
ka, kan invandring förväntas få mindre effekter 
på den inhemska arbetskraftens förmåga att 
byta jobb. Därmed finns risk att invandring är 
mindre gynnsam för inhemska arbetstagare i 
dessa länder.24 Men på längre sikt finns det ing-
en anledning att tro att lågkvalificerad infödd 
arbetskraft trängs ut från arbetsmarknaden 
när antalet lågkvalificerade flyktingar ökar på 
arbetsmarknaden.

20 Dahl, le Maire och Munch (2013).

21  Ottaviano och Peri (2012).

22 Manacorda, Manning och Wadsworth (2012).

23 Se exempelvis OECD (2004), figur 2.1.

24 Angrist och Kugler (2003); D’Amuri och Peri (2014).



12   

of immigration: a quasiexperiment 
exploiting immigrant location rules in 
Germany”. Journal of Labor Economics, 
30(1): 175–213.

Gould, E. D., V. Lavy och M. D. Paserman 
(2004). ”Immigrating to opportunity: 
estimating the effect of school quality using 
a natural experiment on Ethiopians in 
Israel”. Quarterly Journal of Economics, 
119(2): 489–526.

Lewis, E. och G. Peri (2015). ”Immigration 
and the economy of cities and regions”. 
Kapitel 10 i Duranton, G., J. V. Henderson 
och W. C. Strange (red.) Handbook of 
Regional and Urban Economics, Vol. 5A. 
Amsterdam: NorthHolland.

Longhi, S., P. Nijkamp och J. Poot (2005). ”A 
meta-analytic assessment of the effect 
of immigration on wages”. Journal of 
Economic Surveys, 19(3): 451–77.

Manacorda, M., A. Manning och J. Wadsworth 
(2012). ”The impact of immigration on the 
structure of wages: theory and evidence 
from Britain”. Journal of the European 
Economic Association, 10(1): 120–51.

OECD (2004). ”Employment protection 
regulation and labour market 
performance”. Kapitel 2 i OECD 
Employment Outlook 2004. Paris: OECD. 

Ottaviano, G. I. P. och G. Peri (2012). 
”Rethinking the effect of immigration on 
wages”. Journal of the European Economic 
Association, 10(1): 152–97.

Ottaviano, G. I. P , G. Peri och G. C. Wright 
(2013). ”Immigration, offshoring, and 
American Jobs”. American Economic 
Review, 103(5): 1925–59.

Peri, G. (2014). ”Do immigrant workers depress 
the wages of native workers?”. IZA World of 
Labor, 2014: 42.

Peri, G. och C. Sparber (2009). ”Task 
specialization, immigration, and wages”. 
American Economic Journal: Applied 
Economics, 1(3): 135–69.

Referenser

Altonji, J. G. och D. Card (1991). ”The effects of 
immigration on the labor market outcomes 
of less-skilled natives”. Kapitel 7 i Abowd, J. 
M. och R. B. Freeman (red.) Immigration, 
Trade and Labor. Chicago: University of 
Chicago Press.

Angrist, J. D. och A. D. Kugler (2003). 
”Protective or counterproductive? Labour 
market institutions and the effect of 
immigration on EU natives”. Economic 
Journal, 113(488): 302–31.

Blau, F. D. och L. M. Kahn (2012). ”Immigration 
and the distribution of incomes”. NBER 
Working Paper nr 18515.

Borjas, G. J. (2003). ”The labor demand curve is 
downward sloping: reexamining the impact 
of immigration on the labor market”. 
Quarterly Journal of Economics, 118(4): 
1335–74.

Card, D. (1990). ”Immigration and inequality”. 
American Economic Review, 99(2): 1–21.

Dahl, C. M., D. le Maire och J. R. Munch (2013). 
”Wage dispersion and decentralization 
of wage bargaining”. Journal of Labor 
Economics, 31(3): 501–33.

Damm, A. P. (2009a). ”Determinants of 
recent immigrants’ location choices: 
quasiexperimental evidence”. Journal of 
Population Economics, 22(1): 145–74. 

Damm, A. P. (2009b). ”Ethnic enclaves and 
immigrant labor market outcomes: quasi
experimental evidence”. Journal of Labor 
Economics, 27(2): 281–314.

D’Amuri, F. och G. Peri (2014). ”Immigration, 
jobs and employment protection: evidence 
from Europe before and during the Great 
Recession”. Journal of the European 
Economic Association, 12(2): 432–64.

Edin, P.-A., P. Fredriksson och O. Åslund 
(2004). ”Settlement policies and the 
economic success of immigrants”. Journal 
of Population Economics, 17(1): 133–55.

Foged, M. och G. Peri (2016). ”Immigrants’ 
effect on native workers: new analysis on 
longitudinal data”. American Economic 
Journal: Applied Economics, 8(2): 1–34.

Glitz, A. (2012). ”The labor market impact 


