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Uppehållstillstånd och integration

D E SENASTE ÅREN har inflö-
det av asylsökande till Europa 
varit stort. Många länder har till 
följd av detta valt att strama åt sin 

immigrationspolitik för att begränsa antalet 
flyktingar och/eller förbättra integrationen av 
nyanlända. Exempelvis övergick Sverige som-
maren 2016 till tillfälliga i stället för perma-
nenta uppehållstillstånd för flyktingar. 
 I den studie som presenteras här  
undersöker vi hur tillfälliga uppehållstill
stånd påverkar flyktingars etablering i det 
nya hemlandet. Vi studerar en reform som 
genomfördes i Danmark 2002. Reformen för-
längde den tidsperiod som en flykting behöv-
de ha varit bosatt i Danmark med tillfäl ligt 
uppehållstillstånd innan flyktingen kunde få 
ett permanent uppehållstillstånd. Vi följer de 
individer som beviljades asyl i Danmark från 
det år då asyl beviljats fram till  2015. 

ÖK ADE INVESTERINGAR I UTBILDNING.  De 
flyktingar som beviljades uppehållstillstånd under de nya 
reglerna, med en längre period av tillfällig status, inve
sterade mer i utbildning. Det var framför allt kvinnor och 
lågutbildade som valde att utbilda sig. 

FÖRFATTARE

Matilda Kilström, fil.dr i nationalekonomi,  
seniorekonom på Swedbank Makroanalys 
Epost: matilda.k.kilstroem@gmail.com

Elisabet Olme, doktorand vid 
Nationalekonomiska institutionen på 
Stockholms universitet  
Epost: elisabet.olme@ne.su.se

Februari 2019

SNS ANALYS En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en 
bredare krets. Målet med SNS Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra 
till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och 
hållet för analys, slutsatser och förslag. G

ra
fis

k 
fo

rm
: P

at
ri

k 
Su

nd
st

rö
m

. O
ri

gi
na

l:
 A

lla
n 

Se
pp

a.
 

EFFEK TEN MER KOMPLICER AD ÄN DEBATTEN 
INDIKER AR.  Ökade utbildningsinvesteringar är i 
 linje med stärkta drivkrafter för asylsökande att etablera 
sig på arbetsmarknaden som en väg till permanent 
uppehållstillstånd. Samtidigt verkar dessa investeringar 
inte leda till en bättre ställning på arbetsmarknaden. 
Sammantaget tyder resultaten på en mer komplex bild 
än vad som reflekterats i den allmänna debatten om 
tillfälliga uppehållstillstånd. 

INGA POSITIVA EFFEK TER PÅ ARBETS
MARKNADS UTFALL.   Den ökade benägenheten att 
investera i utbildning tycks inte ha lett till starkare ställ-
ning på arbetsmarknaden. Varken anställningsgraden 
eller arbetsinkomsterna har stigit för de flyktingar som 
beviljades uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Om 
man ska dra någon slutsats så tycks snarare effekterna av 
reformen vara negativa.
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De senaste åren har Europa sett stora 
inflöden av asylsökande. Som ett svar på den 
utvecklingen har flera länder begränsat sitt 
flyktingmottagande. Detta har gjorts för att 
minska invandringen och/eller förbättra 
integrationen av nyanlända. Bland annat 
har flera länder gått mot mer tillfälliga 
uppehållstillstånd.

Den studie som vi presenterar här utnyttjar 
en sådan reform i Danmark för att studera 
effekten av en mer restriktiv invandringspolitik. 
Reformen, som infördes 2002, innebar att 
peri oden med tillfälligt uppehållstillstånd 
förlängdes innan ett permanent tillstånd kunde 
ges.1

Tillfälliga uppehållstillstånd
Man kan tänka sig att tillfälliga uppehålls
tillstånd kan ha både positiva och  negativa 
effekter på integrationen i samhället och 
på arbetsmarknaden. Förespråkare för 
till fäl liga uppehållstillstånd har menat 
att de skapar incitament att ta sig in på 
arbetsmarknaden, eftersom en anknytning 
till arbetsmarknaden förbättrar utsikterna 
för permanent uppehållstillstånd (genom 
att uppehållstillstånd kan beviljas på grund 
av arbetsmarknadsanknytning i stället 
för av asylskäl). Motståndare till tillfälliga 
uppehållstillstånd har i stället menat att det 
inte kommer att löna sig för asylsökande att 
investera i att exempelvis lära sig det lokala 
språket, vilket i sin tur skulle kunna försämra 
förutsättningarna för integration.

På vilket sätt ett skifte mot tillfälliga 
uppehållstillstånd påverkar flyktingar är därför 
ytterst en empirisk fråga som är viktig att förstå 
om vi vill förbättra integrationen av nyanlända. 

Villkor för flyktingar  
och integration
Flyktingar i Europa har sämre anknytning till 
arbetsmarknaden än andra invandrargrupper. 
En möjlig förklaring är osäkerheten kring 

1.  Uppsatsen finns att läsa här: CBS Working Paper No 
52018.

hur länge flyktingarna får stanna i sina nya 
hemländer.2 

Forskare inom nationalekonomi har länge 
studerat hur invandrares villkor påverkar deras 
integration och utveckling i värdlandet. Man 
skiljer på invandrare med olika tidshorisonter i 
värdlandet, till exempel ekonomiska migranter 
och flyktingar.3 Tidshorisonten väntas 
särskilt spela roll för beslut om investeringar i 
humankapital, till exempel utbildning, där en 
längre tidshorisont ökar värdet av att investera i 
kunskap som är specifik för värdlandet.  

Andra studier har visat att invandrare som 
har laglig status, det vill säga uppehållstillstånd, 
klarar sig bättre på arbetsmarknaden och kan 
konsumera mer än de som befinner sig i  landet 
illegalt. Införandet av laglig status kopplas 
också samman med minskad brottslighet.4 
Även i dessa studier spelar arbetsmarknaden en 
roll eftersom tillgång till den reguljära arbets
marknaden ökar alternativkostnaden för att 
begå brott.

Asylsökande i Danmark och 
utvecklingen under tidigt 
2000-tal
Antalet flyktingar som söker asyl i Danmark 
har varierat mycket över tid. Senast utmärkte 
sig perioden 2014–2016 med ett stort antal 
asylansökningar jämfört med föregående år, 
precis som i flera andra europeiska länder.

År 2001 utgjorde tidigare en topp i antal 
asylsökande och det är denna tidsperiod som 
är relevant för vår studie (se ruta ”Den danska 
asylprocessen…”). Mellan 2001 och 2002 
halverades antalet asylsökande från 12 512 
till 6 068. Under den här tiden kom de flesta 
asylsökande från Afghanistan, Irak och före 
detta Jugoslavien.

Detta var även en period av politisk 
förändring. Hösten 2001 och våren 2002 
diskuterades och genomfördes påtagliga 
förändringar av asylpolitiken. Den 27 november 
2001 valdes en ny minoritetsregering i Danmark 

2.  Till exempel Dustmann m.fl. (2017a); Fasani, Frattini 
och Minale (2018).

3.  Chen, Kosec och Mueller (2016); Cortes (2004); Duleep 
och Regets (1999).

4.  Till exempel Orrenius och Zavodny (2015); Pinotti 
(2017); Dustmann, Fasani och Speciale (2017b).

Begränsat flyk-
tingmottagande 
som ett svar 
på ökat antal 
asylsökande i 
Europa. 

Tänkbara nega-
tiva och positiva 
effekter av tillfäl-
liga uppehålls-
tillstånd.
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Reformen för-
längde tiden med 
tillfälligt up-
pehållstillstånd 
från 3 till 7 år.

som bestod av en mitten – högerkoalition 
mellan Venstre, Det Konservative Folkeparti 
och Dansk Folkeparti. Det var ett historiskt val 
då Socialdemokraterne för första gången sedan 
1924 inte fick flest mandat, och valresultatet 
innebar ett påtagligt politiskt skifte.   

Valresultatet reflekterade även ett skifte 
i den allmänna opinionen om invandring.5 
Invandringspolitik hade hamnat högt på 
agendan på grund av ökad invandring under 
åren fram till 2001 och spelade en viktig roll 
i valkampanjen under hösten. Efter valet 
introducerade den nya regeringen flera 
lagändringar gällande invandrings- och 
integrationspolitik. 

Reformen 2002
Under våren 2002 arbetades ett stort reform
paket fram. Reformförslaget presenterades av 
regeringen i februari 2002 och godkändes av 
det danska parlamentet – folketinget – den 6 
juni samma år. Målet med reformpaketet var 
dels att begränsa antalet asylsökande till  
Danmark (samtidigt som man mötte inter
nationella åtaganden) och dels att snabba på 
integrationen av de individer som fick stanna i 
landet. 

För den här studien är vi intresserade av 

5.  Till exempel Mansouri, Leach och Nethery (2010).

en specifik del av reformpaketet, nämligen 
en förändring av kriterierna för permanent 
uppehållstillstånd. 

Såväl före som efter reformen fick 
flyktingar som beviljats asyl först ett tillfälligt 
uppehållstillstånd. Detta tillstånd kunde dras 
in om grunden för det inte längre var giltig eller 
om det fanns rättsliga skäl för att dra tillbaka 
det. Flyktingar kunde också, även i brist på 
fortsatta asylskäl, upprätthålla sitt tillfälliga 
uppehållstillstånd genom att ha en stabil 
anknytning på arbetsmarknaden. Efter en viss 
tid i Danmark var det möjligt att ansöka om 
permanent uppehållstillstånd. 

Reformen innebar att tiden med tillfälligt 
uppehållstillstånd förlängdes. Nu behövde 
en flykting i regel leva med ett tillfälligt 
uppehållstillstånd i 7 år innan hen kunde 
ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. 
Före reformen var 3 år tillräckligt. 

Förändringen omfattade alla flyktingar som 
ansökte om asyl från och med den 28 februari 
2002. Dessa individer behövde därmed leva 
en längre period med tillfälligt skydd – under 
vilken risken fanns att förlora sina asylskäl 
– innan de hade möjlighet att ansöka om 
permanent uppehållstillstånd. Att kvalificera 
sig för permanent uppehållstillstånd blev 
överlag svårare, bland annat i och med att 
språktest infördes. 

Den danska asylprocessen i början av 00talet

Så här gick det till att söka asyl i Danmark i början av 00talet:
1. Vid ankomst till Danmark skulle den asylsökande anmäla sig hos polisen. Ansökningsförfarandet 

gjordes antingen på en lokal polisstation eller på mottagningscentret Center Sandholm som drivs av 
Röda Korset. 

2. Efter bedömning av huruvida ansökan ska behandlas i Danmark flyttades asylsökande till ett mot-
tagningscenter någonstans i landet. Under tiden ansökan behandlades fick den asylsökande boende 
och finansiellt stöd från danska Migrationsverket. Innan ansökan hade behandlats fick den asylsö-
kande inte ta ett betalt jobb. Det fanns dock såväl frivilliga (obetalda) som obligatoriska aktiviteter. 

3. När ansökan om asyl var godkänd erkändes den sökande som flykting. Flyktingar placerades då av 
Migrationsverket i en specifik kommun under ett treårigt integrationsprogram. Placeringen skedde 
enligt ett kvotsystem som syftade till att åstadkomma en jämn fördelning och integrationsprogram-
met bestod av språkkurser, kurser i dansk kultur och yrkesutbildning. 

4. När flyktingen levt på temporärt uppehållstillstånd under tillräckligt lång tid fanns möjlighet att 
ansöka om permanent uppehållstillstånd.
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Lägre förhandsbedömd 
sannolikhet att få permanent 
uppehållstillstånd
Sammantaget gör detta att vi kan tolka den här 
reformkomponenten som en lägre exantesan
nolikhet, det vill säga en lägre förhandsbedömd 
sannolikhet, att bli beviljad permanent uppe
hållstillstånd. Det faktum att en individ 
antingen behövde ha asylskäl i minst 7 år eller 
skapa en stabil arbetsmarknadsanknytning 
gjorde det svårare att kvalificera sig för 
permanent uppehållstillstånd och bidrog därför 
till en lägre förhandsbedömd sannolikhet att få 
stanna i landet.    

Det fanns även flera andra  komponenter i 
reformpaketet som bland annat omfattade den 
asylsökandes tillgång till välfärdsstaten och 
möjligheten till familjeåterförening (se ruta 
”Reformkomponenter…”). 

Effekter av längre tid med 
tillfälliga uppehållstillstånd
För att studera effekterna av en längre period 
med tillfälliga uppehållstillstånd använder 
vi oss av en regression discontinuity design 
(se ruta ”Regression Discontinuity Design”). 
I princip innebär det att vi jämför utfall för 
individer som beviljades asyl före 28 februari 
2002 med de som beviljades asyl efter. Den 
första gruppen – kontrollgruppen – kunde 

efter kortare tid i Danmark ansöka om att få sitt 
tillfälliga uppehållstillstånd omvandlat till ett 
permanent, jämfört med den senare gruppen – 
behandlingsgruppen. Skillnaden i utfall mellan 
grupperna tillskrivs förändringen i reglerna om 
permanent uppehållstillstånd.

För att säkerställa att inga andra reformer 
påverkar dessa två grupper olika begränsar 
vi vårt urval till individer som kom till 
Danmark mellan november 2001 och juni 
2002 (se tidslinje i figur 1). Tidslinjen visar 
perioden mellan 1 november 2001 och 30 juni 
2002. Kontrollgruppen innehåller samtliga 
individer som ansökte om asyl mellan den 1 
november 2001 och den 27 februari 2002. 
Behandlingsgruppen innehåller de som ansökte 
om asyl mellan den 28 februari och den 30 
juni. En ny regering valdes i november 2001 
och tillträdde den 27 november. Lagförslaget 
om förändrade regler för permanent 
uppehållstillstånd lades fram den 28 februari 
och beslutet om de nya reglerna togs den 6 juni. 
Från och med den 1 juli 2002 trädde ytterligare 
förändringar i kraft. Eftersom den reform som 
vi studerar var del av ett större reformpaket 
inkluderar vi enbart individer vars ansökan 
blev godkänd den 1 juli 2002 eller senare, 
vilket innebär att alla individer omfattas av, till 
exempel, samma (nya) regler för ersättning. 
På grund av de långa handläggningstiderna 
under denna period innebär denna restriktion 
inte att vårt urval minskas särskilt mycket. 

Reformkomponenter utöver förlängning av tiden med tillfälliga 
uppehållstillstånd

Reformpaketet bestod av fler förändringar än förlängda tillfälliga uppehållstillstånd.
1. Efter reformen behövde individer ha levt i Danmark under 7 av de senaste 8 åren för att få full till-

gång till välfärdsstaten. För övriga minskade bidragen med 35 procent. Denna komponent berörde 
alla som beviljades asyl efter 1 juli 2002.

2. Det blev svårare för flyktingar att få möjlighet till familjeåterförening. Förändringen gällde alla flyk-
tingar som ansökte om asyl efter 1 juli 2002.

3. De Factoflyktingstatus avskaffades och i stället infördes en status B som omfattade färre flyktingar. 
Komponenten berörde alla som ansökte om asyl efter 1 juli 2002. 

4. Möjligheten att ansöka om asyl på en dansk ambassad eller ett konsulat utomlands avskaffades från 
och med 1 juli 2002.

Svårare att 
kvalificera sig för 
permanent uppe-
hållstillstånd.
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Urvalet är dock litet på grund av att vi enbart 
studerar individer i arbetsför ålder som har 
fått uppehållstillstånd inom den relevanta 
tidsramen. Totalt handlar det om 635 individer.

En viktig aspekt av implementeringen 
av den reform vi studerar är att den skedde 
retroaktivt. Beslutet togs den 6 juni 2002, 
men kravet på att ha varit i Danmark i 7 år med 
tillfälliga uppehållstillstånd innan en ansökan 
om permanent uppehållstillstånd kunde göras 
kom att gälla alla vars asylansökan inkommit 
från och med den 28 februari. Det fanns alltså 
ingen möjlighet, varken för den asylsökande 
eller tjänstemän vid danska Migrationsverket, 
att försöka snabba på registreringen av en 
ansökan för att hamna under de gamla reglerna 
i stället för de nya. Figur 2 visar antalet inkomna 
asylansökningar per månad över perioden 
november 2001 till juni 2002. Där ser vi att 

det inte är någon större skillnad i antalet 
ansökningar som inkom precis före och efter 
reformen. 

Detta, tillsammans med det faktum att 
reformen implementerades retroaktivt, gör 
att vi kan tolka skillnader i utfall mellan dessa 
grupper som ett resultat av reformen.

För att belägga att det inte finns några 
systematiska skillnader mellan grupperna tittar 
vi på hur jämförbara de är när det gäller andelen 
män, genomsnittlig ålder, andel med partner, 
antal barn i hushållet, handläggningstid för 
asylansökan, utbildning vid ankomst till 
Danmark, nationalitet samt förväntad lön 
(som ska ses som ett sammantaget mått på 
individens bakgrund).  Överlag är de två 
grupperna väl balanserade, men för ett fåtal 
variabler observerar vi signifikanta skillnader. 
Alla regressioner i den bakomliggande studien 

KONTROLLGRUPP BEHANDLINGSGRUPP

November
2001

December
2001

Januari
2002

Februari
2002

Mars
2002

April
2002

Maj
2002

Juni
2002

Juli
2002

Ny regering
Förändring permanent

uppehållstillstånd 28 februari Nya lagen godkänd

Nya lagen börjar gälla

Figur 1: Tidslinje.

Figur 2: Antal inkomna asylansökningar för perioden november 2001–juni 2002.
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har därför genomförts både med och utan 
kontrollvariabler. 

Vi begränsar ytterligare vårt urval 
till individer som var 16–60 år gamla vid 
tidpunkten för asylansökan, eftersom de utfall 
vi huvudsakligen är intresserade av är relevanta 
enbart för individer i arbetsför ålder. Det 
innebär att vi bygger vår analys på ett urval av 
635 individer. 

Det finns anledning att tro att en 
reform som ändrar förutsättningarna för 
uppehållstillstånd inte påverkar alla individer 
likadant. Huruvida reformen får fler individer 
att investera i till exempel utbildning, eller 
snabbare etablera sig på arbetsmarknaden, 
kan mycket väl påverkas av hur långt från 
arbetsmarknaden individen står från början. 
För att undersöka huruvida den danska 
reformen påverkade olika personer på olika sätt 
delar vi upp vårt urval i grupper och studerar 
utfallen separat för män och kvinnor samt för 
låg och högutbildade. Utifrån vad vi tidigare 
vet om dessa grupper är det troligt att kvinnor 

och lågutbildade står längre ifrån den danska 
arbetsmarknaden än män och högutbildade.

Även om det hade varit intressant att titta 
närmare även på andra grupper, till exempel 
baserat på ursprungsländer, är detta inte 
möjligt inom ramen för denna studie eftersom 
antalet individer i urvalet är alldeles för litet. 
Vi kompletterar också den empiriska analysen 
med en teoretisk modell, i syfte att illustrera hur 
reformen kan tänkas påverka olika gruppers val 
att investera i utbildning (se ruta ”En sök och 
matchningsmodell”).

Danska data på asylsökande
I studien använder vi oss av data på individer 
som beviljats asyl i Danmark under perioden 
november 2001 till juni 2002. Vi har från 
danska Migrationsverket information om 
vilken typ av uppehållstillstånd de beviljades 
samt när ansökan om asyl mottogs och god
kändes. Dessa uppgifter kombinerar vi med 
registerdata från Danmarks Statistik. Vi kan då 

Regression Discontinuity Design (RD)

Regression discontinuity design är en ekonometrisk metod för att skatta kausala effekter av exempelvis 
en reform där individer på ena sidan en ”tröskel” berörs av reformen, medan individer på den andra 
sidan av tröskeln inte gör det. I vårt fall utgörs tröskeln av ett datum, där asylsökande som lämnat in sin 
ansökan innan 28 februari 2002 inte berördes av de nya reglerna om uppehållstillstånd medan de som 
lämnat in sin ansökan från och med det datumet gick under de nya reglerna. Gruppen som berördes av 
de nya reglerna är behandlingsgruppen, medan den andra gruppen är kontrollgruppen (se figur 1). Även 
om det inte är slumpmässigt vilka individer som berördes av reformen, blir det möjligt att identifiera 
den kausala effekten av reformen genom att jämföra utfall mellan individer nära bägge sidor av denna 
tröskel. Antagandet är att de bör vara lika i alla övriga avseenden, utom just det faktum att de berörs av 
olika regelverk. Om reformen hade en effekt bör det finnas en så kallad diskontinuitet i utfallsvariabeln 
vid tröskeln, det vill säga en skillnad i utfall mellan behandlings och kontrollgruppen. Effektstorleken 
uppskattas sedan till storleken på denna diskontinuitet. 

Ett viktigt antagande när denna design används är att individerna inte själva kan välja på vilken sida 
av tröskeln de hamnar, i syfte att själva bestämma vilka regler som ska gälla för dem. Om det hade varit 
möjligt kallas det för manipulation. I vårt fall innebär antagandet att individer inte ska ha kunnat snabba 
på eller fördröja sin ansökan i detta syfte. Ett sätt att undersöka huruvida manipulation förekommit 
är att titta på mängden av individer som ansöker om asyl precis innan reformen implementeras. Om 
manipulation förekommit skulle vi förvänta oss ett större antal precis innan tröskeln, då fler försöker 
få sina ansökningar inlämnade. Figur 2 visar att i vårt fall sker det ingen större förändring i antalet 
ansökningar precis innan/efter reformen.

Studien fokuse-
rar på individer i 
arbetsför ålder…

… och undersö-
ker effekter för 
olika grupper.
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följa individerna i dessa register fram till 2015, 
om de fortsätter att vara bosatta i Danmark. 
Genom unika avidentifierade personnummer 
kan vi matcha individer från respektive register.

Vi är särskilt intresserade av hur reformen 
påverkade dessa individers investeringar i 
utbildning och inträde på den danska arbets
marknaden. Vi inkluderar därför data 
om individernas utbildnings och arbets
marknadsstatus. Vi har också tillgång till 
brottsregister och hälsodata. Det gör det möjligt 
att ge en bredare bild av reformens effekter, 
eftersom den kan ha påverkat individerna 
även på dessa områden. Slutligen har vi 
tillgång till en bred uppsättning demografiska 
variabler, vilket gör det möjligt att analysera 
om reformen påverkade familjebildning i 
termer av hur många barn individerna skaffar. 
De demografiska variablerna används även 
för att kontrollera jämförbarheten mellan vår 
kontrollgrupp och vår behandlingsgrupp.

Asylsökande väljer att utbilda 
sig i högre utsträckning

Vi finner att den danska reformen ledde till att 
fler asylsökande valde att påbörja en utbildning 
inom det formella utbildningssystemet. 

Effekten drivs framför allt av att fler 
kvinnor och fler lågutbildade skriver in sig i 
utbildning. Att investera i utbildning kan vara 
ett sätt att skaffa sig en bättre utgångspunkt 
inför inträdet på arbetsmarknaden. 

Om tillfälliga uppehållstillstånd 
uppmuntrar integration på arbetsmarknaden 
skulle vi kunna förvänta oss investeringar 
framför allt i arbetsmarknadsnära utbildningar. 
När vi studerar inskrivning i vuxen eller 
arbetsmarknadsutbildning finner vi dock ingen 
signifikant ökning. Inte heller tycks den ökade 
benägenheten att påbörja en formell utbildning 
leda till att individerna i vår studie i större 
utsträckning färdigställer sin utbildning eller 

En sök och matchningsmodell

Den lägre sannolikheten att få permanent uppehållstillstånd kan påverka investeringar i utbildning 
och på arbetsmarknad åt två olika håll. Å ena sidan skulle den kunna öka incitamenten att kvalificera 
för permanent uppehållstillstånd baserat på arbetsmarknadsanknytning och därmed öka investeringar 
i exempelvis språkundervisning och yrkesutbildning.  Å andra sidan kan man tänka sig att dessa 
investeringar lönar sig mindre eftersom det finns en risk att personen inte får vara kvar i landet. Om den 
senare effekten väger över skulle investeringar i utbildning och arbetsmarknad minska.  En så kallad sök 
och matchningsmodell kan användas för att förstå dessa möjliga effekter närmare.

Modellen innehåller individer som är antingen låg eller högutbildade och lågutbildade individer 
kan välja att utbilda sig för att bli högutbildade. Dessa individer kan antingen ha tillfälliga eller 
permanenta uppehållstillstånd och de är antingen anställda eller arbetslösa. Företag och individer 
”möts” på arbetsmarknaden och matchas med en viss sannolikhet. Det finns även en risk att en individ 
förlorar sitt jobb. Utöver dessa marknadsmekanismer löper individer med tillfälliga uppehållstillstånd 
en risk att förlora dessa, men de kan även, med en viss sannolikhet, få ett permanent tillstånd. 

Vi kan använda modellen för att testa vad som händer med beslutet att utbilda sig eller inte 
vid policyförändringar likt den som infördes i Danmark. Om sannolikheten att få permanent 
uppehållstillstånd sjunker för lågutbildade individer, oavsett om de är anställda eller arbetslösa, så ökar 
antalet personer som väljer att utbilda sig. Detta beror på att värdet av utbildning ökar för dessa individer 
eftersom vägen till uppehållstillstånd via arbetsmarknadsanknytning blir relativt sett viktigare jämfört 
med möjligheten att få stanna på grund av asylskäl. Om i stället sannolikheten för att en högutbildad 
individ får permanent uppehållstillstånd sjunker oavsett om hen är anställd eller arbetslös, så minskar 
antalet personer som väljer att utbilda sig. Det beror på att deras ställning på arbetsmarknaden 
försämras, vilket minskar incitamenten att skaffa sig en utbildning. 

Fler valde att 
utbilda sig, fram-
för allt kvinnor 
och lågutbildade. 
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har fler sammanlagda år av utbildning. Med 
ett större urval hade vi kunnat titta närmare på 
detaljerna i dessa individers utbildningsbeslut, 
men i de här grupperna finner vi inget stöd för 
att dessa utbildningsinvesteringar leder till en 
bättre integration på arbetsmarknaden.

När vi studerat effekter på utbildning har vi 
uteslutit kurser i danska, eftersom dessa varit 
obligatoriska för båda grupperna. 

Inga tecken på att situationen 
på arbetsmarknaden 
förbättrades
Vi är också intresserade av att se hur det går för 
de asylsökande på arbetsmarknaden. Trots att 
investeringar i utbildning har visat sig vara en 
viktig faktor för integration verkar den ökade 
inskrivningen i det danska utbildningssystemet 
inte ha lett till någon signifikant förbättring av 
de asylsökandes ställning på arbetsmarknaden. 
Vi börjar med att titta på anställningsgraden 
i de båda grupperna, mätt som andelen som 
någon gång under perioden fram till 2015 har 
haft en anställning eller varit egenföretagare. Vi 
hittar dock inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna i detta avseende och går därför 
vidare till att titta på deras inkomster, mätt 
efter 3 respektive 7 år i Danmark. Inte heller här 
finner vi några signifikanta skillnader mellan 
grupperna. Inkomster, villkorat på att individen 
har ett jobb, verkar om något vara negativt 
påverkade av reformen. En möjlig hypotes i 
linje med beskrivande data är att högutbildade 
asylsökande i högre utsträckning utbildar sig 
senare under sin tid i Danmark, samt är något 
mindre benägna att ha de mest högkvalificerade 
jobben.

Även när det gäller anställningsbarhet och 
inkomst finns det skillnader mellan de olika 
grupperna. Kvinnor som ansökte om asyl efter 
att reformen implementerats har signifikant 
lägre inkomster än kvinnor vars ansökan 
registrerades innan reformen. Motsvarande 
effekt syns inte hos män. Detta skulle kunna 
förklaras av att dessa kvinnor, som vi nämnde 
tidigare, i större utsträckning är inskrivna i 
utbildning och därmed har lägre inkomster.  

Egendomsbrott minskar något 
och familjebildningen drar ut 
på tiden
Utöver utfall som är relaterade till invester
ingar i utbildning och hur det går på arbets
marknaden tittar vi i denna studie också på om 
reformen påverkade brottsligheten, hälsan och 
benägenheten att skaffa barn. 

Brottslighet kan, utifrån ett rent 
ekonomiskt perspektiv, ses som ett alternativ 
till den reguljära arbetsmarknaden. Brottslighet 
är också direkt relaterat till sannolikheten att 
få en förlängning av sitt uppehållstillstånd, 
som avsevärt försämras för de som dömts för 
brott. När vi tittar på hela gruppen asylsökande 
i vårt urval ser vi en minskning i andelen dömda 
för egendomsbrott. Det är framför allt män 
som står för minskningen, där brottsligheten 
minskar markant. 

Hälsa är en viktig aspekt, både i sig självt 
och för att det kan påverka individens framtida 
möjligheter på arbetsmarknaden. Vi ser dock 
inga effekter av reformen på antal besök hos 
läkare eller på sjukhus, trots att ett flertal 
organisationer som arbetar med flyktingar 
i Danmark rapporterat om att reformen 
orsakade ökad stress och sämre hälsa. Ett 
viktigt förbehåll är dock att försämrad hälsa 
inte nödvändigtvis behöver märkas i antal 
besök hos sjukvården. 

Slutligen studerar vi hur reformen 
påverkade sannolikheten att skaffa barn. 
Med en längre tidsperiod med tillfälliga 
uppehållstillstånd skulle man kunna tänka sig 
att individer valde att avstå från eller skjuta på 
att skaffa barn. Vi hittar också negativa effekter 
av reformen på sannolikheten att skaffa barn, 
men enbart för kvinnor. I genomsnitt skaffar 
de 0,7 barn färre än kvinnor vars asylansökan 
skickades in innan reformen. 

Avslutande diskussion
I den här rapporten har vi presenterat 
resultat från vår studie om effekterna av en 
dansk asylpolitisk reform. Reformen ledde 
till en förlängning av den tid med temporärt 
uppehållstillstånd som en asylsökande behövde 

Ökad utbildning 
ledde inte till för-
bättrad ställning 
på arbetsmark-
naden.
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vara bosatt i Danmark innan det var möjligt att 
kvalificera för permanent uppehållstillstånd. 

Vi visar att reformen ledde till ökade 
inve steringar i utbildning, framför allt hos 
kvinnor och lågutbildade, men att dessa 
investeringar inte ledde till en högre andel 
avslutade utbildningar eller till bättre utfall på 
arbetsmarknaden i form av anställningsgrad 
eller inkomst. 

Om vi återgår till den inledande 
diskussionen om för och nackdelar med 
tillfälliga uppehållstillstånd är vår slutsats 
att effekten är mer komplicerad än vad såväl 
förespråkare som motståndare menar. 
Ökningen i utbildningsinvesteringar går 
emot idén om att tillfälliga uppehållstillstånd 
skulle avskräcka individer från att investera 
i utbildning. Det faktum att investeringarna 
ökade framför allt hos kvinnor och lågutbildade, 
två grupper som vi bedömer befinner sig långt 
bort från arbetsmarknaden, talar för en positiv 
incitamentseffekt. 

Samtidigt kan vi se att investeringarna i 
utbildning inte ledde till en högre andel som 
tog examen, eller till att fler individer valde en 
yrkesutbildning. Vi ser inte heller att grupper 
som investerat mycket i utbildning klarar sig 
bättre på arbetsmarknaden. Det resultatet ger 
inte stöd för någon av de två förklaringarna, 
men det implicerar att avkastningen på 
utbildning är låg för dessa individer. Det 
skulle i sin tur kunna betyda att de väljer fel 
typ av utbildning, vilket skulle innebära en 
felinvestering. Ytterligare en förklaring skulle 
kunna vara att individerna som väljer att 
utbilda sig gör det i brist på andra alternativ, till 
exempel på grund av att de är utestängda från 
arbetsmarknaden. 

Utifrån vår studie kan vi inte förklara 
exakt vad som händer och som skapar dessa 
potentiella felinvesteringar. Det skulle kunna 
vara så att individerna har fel information 
om vilken utbildning som är relevant.  För 
att integreras på arbetsmarknaden är det 
dock generellt viktigt att individer gör rätt 
investeringar. Utifrån ett policyperspektiv 
är det därför relevant att fundera på vilken 
typ av utbildning invandrare uppmuntras att 
investera i. Vilka utbildningar som är lämpliga 

beror på flyktingarnas förkunskaper och kraven 
på arbetsmarknaden. Dessa faktorer spelar 
därmed roll för vilka utbildningar som är 
relevanta för att förbättra integrationen. 

Arbetsgivarens roll för integrationen är 
också betydelsefull. Vår empiriska studie 
fokuserar enbart på individens roll, men 
i verkligheten spelar såväl arbetstagares 
och arbetsgivares beteenden roll för 
hur integrationen fungerar i praktiken. 
Incitamenten för en arbetsgivare att anställa 
en person med ett tillfälligt eller ett permanent 
uppehållstillstånd kan skilja sig. Detta är något 
som i sin tur kan påverka hur lätt det är för 
flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden.  
En arbetsgivare som anställer en person med 
tillfälligt uppehållstillstånd riskerar att förlora 
personen om uppehållstillståndet dras in. 
Detta gör att arbetsgivare potentiellt föredrar 
personer med permanent uppehållstillstånd. 
Ju mer upplärning jobbet kräver, desto större 
kostnad för att bli av med personal, vilket därför 
skulle göra det särskilt svårt för personer som 
söker högkvalificerade jobb. 

Reformen som vi studerar är på många 
sätt ideal för att undersöka effekterna av en 
förlängd period med tillfällig status. Samtidigt 
finns det begränsningar i och med att vårt urval 
är förhållandevis litet. Antalet individer vi 
kunnat studera är lågt av två anledningar. Dels 
på grund av ett relativt litet asylmottagande 
i Danmark under denna period och dels på 
grund av nödvändigheten att begränsa urvalet 
för att undvika att andra reformer påverkar de 
uppskattade effekterna.  Samtidigt vet vi väldigt 
lite om konsekvenserna av asylpolitikens 
utformning och det gör det viktigt att studera 
denna typ av frågor. Vi vill därför poängtera 
vikten av framtida studier på detta område.  
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