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Flygtninges succes på arbejdsmarkedet afhænger af, 
hvor godt nabolagets indvandrere klarer sig

Høj beskæftigelse i almindelighed i nabo-
laget hjælper ikke de lokale fl ygtninge på 
arbejdsmarkedet. Det gør til gengæld høj 
beskæftigelse blandt de personer i nabola-
get, som har samme oprindelsesland som 
fl ygtningene. Hvis landsmændene har høj 
beskæftigelse, får fl ygtninge en højere år-
lig lønindkomst. 

Det viser en analyse fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed. Analysen er gen-
nemført af lektor ph.d. Anna Piil Damm, 
Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 

Analysen viser også, at fl ygtninges 
beskæftigelse stiger, når de ikke-vestlige 
indvandrere i almindelighed klarer sig 
godt. Resultaterne tyder på, at det er net-
værk, som hjælper ledige fl ygtninge ind 
på arbejdsmarkedet, og at fl ygtninge i de 
første år ikke har ret meget at gøre med 
den danske del af befolkningen i deres na-
bolag.

Ydermere dokumenterer analysen, at 
det er relevansen af netværket, som bety-
der noget – eller kvaliteten af netværket, 
om man vil. Det er ikke vigtigt, om der er 
mange eller få indvandrere i et område. 
Det, der påvirker nytilkomne fl ygtninges 
succes på arbejdsmarkedet, er derimod 
hvor høj en andel i netværket, der er i be-
skæftigelse. 

Børn og unge undersøges
Mens det således ikke synes at betyde 
noget beskæftigelsesmæssigt, at voksne 
fl ygtninge bor i socialt udsatte boligområ-
der, så længe de lokale indvandrere klarer 
sig godt, forholder det sig muligvis ander-
ledes med børnene.

Det er ikke svært at forestille sig, at si-

tuationen er helt anderledes for dem. So-
cialt udsatte boligområder er kendetegnet  
ved høj kriminalitet. Formodningen er, at 
indvandrerbørn har megen social interak-
tion med alle børn og unge i kvarteret, 
også danske, via daginstitution, skolen 
og klubber. Derfor vil de generelle bolig-
områdekarakteristika, såsom kriminalite-
ten i området, kunne påvirke indvandrer-
børn. Enheden publicerer nye analyser af 
dette emne først i det nye år. 

Undersøgelsens publicering 
Artiklerne i dette nyhedsbrev er skre-
vet på baggrund af Anna Piil Damm. 
Neighborhood Quality and Labor Market 
Outcomes: Evidence from Quasi-Random 
Neighborhood Assignment of Immigrants, 
Study Paper no. 47, Rockwool Fondens 
Forskningsenhed og Syddansk Universi-
tetsforlag 2013.

Baggrunden for analysen

I dette nyhedsbrev analyseres fl ygtninges arbejdsmarkeds-
integration i lyset af, hvor de bor. Det sker i forlængelse af 
analysen En befolkning deler sig op? som Rockwool Fondens 
Forskningsenhed udgav i 2006. Her blev Danmark delt op 
i helt små boligområder, der tillod detaljerede analyser af 
samspillet mellem nabolagets og indvandrernes sociale ka-
rakteristika. I nyhedsbrevet går enheden et skridt videre i 
analyserne for yderligere at belyse boligområdets påvirkning 
af arbejdsmarkedsintegrationen.

Analysen vil blive publiceret i Journal of Urban Economics.

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden om 
resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres 
eller kopieres med fornøden kildeangivelse.
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Ledige med den rigtige bekendtskabskreds 
kommer lettere i job
Hvis du er uden arbejde og har en be-
kendtskabskreds, som er i beskæftigelse, 
har du større sandsynlighed end ellers for 
snart at komme i job.

Sådan lyder den helt korte version af 
konklusionen af en analyse, som Anna 
Piil Damm, lektor ved Institut for Økono-
mi på Aarhus Universitet har udført for 
Rockwool Fondens Forskningsenhed. 

Analysen er gennemført ved at lade 
4.000 mennesker besvare en række 
spørgsmål om venner og bekendte – og så 
efterfølgende måle, hvordan det går dem 
på arbejdsmarkedet.

De er fx blevet spurgt, hvor stor en 
bekendtskabskreds de vurderer at have, 
samt hvorvidt mere end halvdelen af disse  
bekendte er i arbejde.

Et år senere er det undersøgt, hvordan 
det er gået med dem, der var ledige, da de 
svarede på spørgsmålene. 

Først og fremmest viser det sig, at det 
ikke i sig selv spiller en rolle, om man har 
en lille eller stor bekendtskabskreds. Det 
er altså ikke sådan, at mennesker med en 
stor bekendtskabskreds – alt andet lige – 
har lettere ved at finde job end mennesker 
med en lille bekendtskabskreds. 

Mens størrelse altså ikke har nogen 
betydning, forholder det sig modsat med 
kvaliteten af bekendtskabskredsen. Og 
kvalitet betyder i denne sammenhæng, 
om de er i job, eller derimod modtager 
den ene eller anden offentlige ydelse. Det 
viser sig nemlig, at ledige, der svarer, at 
mange af deres bekendte er i job, har stør-
re tendens end andre til selv at komme i 
job.

Det er væsentligt at notere sig, at ana-
lysen kun siger noget om sammenhænge 
– ikke årsager. Det er altså muligt, at den 
ledige lettere kommer i job, fordi vedkom-
mende kender mange mennesker, som er 
i job, og som eventuelt kan hjælpe den le-
dige ind på en arbejdsplads. Men det kan 
også forholde sig helt anderledes: At den 
ledige har lettere end andre ved at finde 
job, og at vedkommende har bekendtskab 
med andre, der også har let ved at finde 
job.

Endelig viser det sig, at det kun er 
”kvaliteten” af ens bekendte, der har be-
tydning. Respondenterne er nemlig også 

blevet spurgt om, i hvilket omfang fami-
lie og venner er i arbejde. Når man tager 
højde for, hvad de svarer, og siden under-
søger, om de er kommet i job, er der ingen 
sammenhæng. Om familie og venner har 
høj eller lav arbejdsmarkedsdeltagelse, 
spiller altså ingen rolle i forhold til ledi-
ges sandsynlighed for at få job.

Svage bånds styrke
Resultatet af denne analyse giver nuancer 
til en debat inden for sociologien, der star-
tede med et 40 år gammelt fund.

I 1973 udgav sociologen M.S. Granovet-
ter artiklen The Strength of Weak Ties, 
hvor han argumenterede for, at en stor 
bekendtskabskreds (såkaldt svage bånd) 
giver mere ny information om fx ledige 
job end familie og venner (såkaldt stærke 
bånd), fordi sidstnævnte har tendens til at 
færdes i de samme kredse, hvorfor de alle 
har den samme information. Altså sam-
menhængen: mange bekendte = højere 
jobsandsynlighed. 

Siden har andre sat spørgsmålstegn 
ved, om det var antallet af bekendte eller 
derimod kvaliteten af de bekendte, der var 
det afgørende. Den danske analyse under-
støtter de nyere sociale netværksteorier, 
som har fokus på, hvad det rent faktisk 
er for mennesker, man har som bekendte.

Netværk betyder  
mest for indvandrere
De 4.000 personer, som deltog i denne un-
dersøgelse, er alt andet end et repræsenta-
tivt udsnit af befolkningen. De er bevidst 
valgt, så 1.000 var danskere, mens de øv-
rige 3.000 var førstegenerationsindvan-
drere fra henholdsvis Tyrkiet, Pakistan 
og Iran (1.000 fra hvert land). Formålet 
med denne selektion var at undersøge be-
tydningen af netværk blandt ikke-vestlige 
indvandrere.

De blev i øvrigt også spurgt, om de 
havde fundet deres seneste job via net-
værk. Det bekræftede 17 pct. af danskerne 
og 26 pct. af indvandrerne. 

Indvandrere har altså en langt større 
tendens end danskere til at finde job ved 
hjælp af deres netværk.
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Danskeres beskæftigelsesfrekvens uden 
betydning for naboer af anden etnisk herkomst
Beskæftigelse og årlig lønindkomst blandt 
flygtninge er aldeles upåvirket af, om dan-
ske naboer går på arbejde, eller om de 
modsat får en passiv forsørgelsesydelse. 
Til gengæld har det stor betydning for 
flygtninges beskæftigelsesmuligheder, i 
hvor høj grad landsmænd og andre ind-
vandrere, som bor i boligkvarteret, er i 
arbejde.

Det viser Anna Piil Damms nye ana-
lyse for Rockwool Fondens Forskningsen-
hed.

Analysen fokuserer på mandlige flygt-
ninge, der har fået asyl i perioden 1986-
1998, og følger dem i de første seks år ef-
ter asyl. 

At beskæftigelsesfrekvensen for dan-
skere i boligkvarteret er ligegyldig for 
flygtninge tyder på, at der – uagtet at man 
bor i samme kvarter – er meget lille kon-
takt mellem de to grupper. I de første år i 
Danmark taler flygtninge ikke sproget, og 
de har tilsyneladende kun lidt med dan-
ske naboer at gøre. Det kan forklare, at 
det er ligegyldigt for deres beskæftigelses-
muligheder i de første seks år efter asyl, 
om de bor sammen med danskere, der har 
en beskæftigelsesfrekvens på 80, 70, 60 
eller 50.

Modsat forholder det sig med beskæfti-
gelsesfrekvensen for landsmænd og øvri-
ge indvandrere i boligkvarteret. Jo højere 
den er, desto større sandsynlighed er der 
for, at flygtningen også finder et arbejde. 
Det gør altså en forskel, om naboer fra 
etniske minoriteter (også mennesker som 
kommer fra andre lande end flygtningen) 
har en beskæftigelsesfrekvens på 20, 30, 
40 eller 50. 

Analysen viser, at flygtninges sand-
synlighed for at være i job øges med 0,2 
pct. for hver procentpoint, beskæftigelses-
frekvensen blandt ikke-vestlige indvan-
drere i boligkvarteret stiger. Det gælder, 
uanset om de øvrige indvandrere kommer 
fra samme land som flygtningen eller ej. 

Hvis mennesker, der stammer fra sam-
me land som flygtningen, øger deres be-
skæftigelsesfrekvens med et procentpoint, 
stiger flygtningens årlige lønindkomst 
med 2 pct. 

Resultatet viser, at ikke-vestlige flygt-
ninge og indvandreres beskæftigelsesmu-

ligheder ikke kun påvirkes af deres ud-
dannelse, men også af deres etniske net-
værk. 

Lav er ikke lav
Dette resultat giver en væsentlig informa-
tion i forhold til den offentlige debat om 
socialt udsatte områder.

Spørgsmålet er nemlig helt enkelt, om 
det, der ude fra set ligner et socialt udsat 
område, også er det, set fra de ikke-vestli-
ge indvandreres side.

I tidligere undersøgelser har danske 
forskere defineret et boligområde som so-
cialt udsat – eller en ghetto – hvis mindst 
40 pct. er på overførselsindkomst, og 
mindst 30 pct. er af ikke-vestlig herkomst.

I Danmark vil otte ud af ti voksne be-
boere i et gennemsnitligt nabolag være i 
arbejde. Så områder, hvor fire ud af ti er 
uden arbejde og seks ud af ti altså er i job, 
er – i forhold til resten af samfundet – om-
råder med lav beskæftigelse.

Sådan ser der bare ikke ud, hvis man 
tilhører gruppen af ikke-vestlige indvan-
drere: Et område, hvor seks ud af ti ikke-
vestlige indvandrere er i job, er i dag et 
område med en høj beskæftigelse blandt 
ikke-vestlige indvandrere. Beskæftigel-
sesfrekvensen for ikke-vestlige indvan-
drere bosat i socialt udsatte boligområder 
er kun lidt lavere end gennemsnittet, og 
ifølge analysen påvirkes flygtninges be-
skæftigelse og årlige lønindkomst i de 
første seks år efter asyl kun af beskæfti-
gelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige ind-
vandrere og landsmænd. Dermed kan det, 
der set med danske øjne ligner et socialt 
udsat område, være et ret gennemsnitligt 
boligområde set fra voksne ikke-vestlige 
beboeres side. 

Det er ikke svært at forestille sig, at 
situationen er helt anderledes for indvan-
drerbørnene. Socialt udsatte boligområ-
der er kendetegnet ved høj kriminalitet. 
Formodningen er, at indvandrerbørn har 
megen social interaktion med alle børn 
i kvarteret, også danske, via daginstitu-
tion, skolen og klubber. Derfor må de ge-
nerelle boligområdekarakteristika, såsom 
kriminaliteten i området, formodes at på-
virke indvandrerbørn. 
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Flygtninge vælger ikke selv
I al almindelighed er det mere end svært 
at måle, om bestemte boligområder skaber 
eller tiltrækker bestemte typer. Fænome-
net er det, man i forskningskredse kalder 
selvselektion – altså, at de mennesker, der 
flytter ind i et område, er alt andet end 
et repræsentativt udsnit af befolkningen. 
Nogle typer flytter til Hellerup – andre 
til Gellerup. Når de så opfører sig på en 
bestemt måde, er det så typen eller på-
virkningen fra 2900 Hellerup eller 8210 
Gellerup, vi ser? Problemet med selvse-
lektion eksisterer ikke i denne analyse. 
Forklaringen er, at der analyseres på nog-
le mennesker, som faktisk ikke selv har 
valgt, hvor de vil bo – nemlig flygtninge. 
I perioden 1986 til 1998 blev ca. 72.000 
flygtninge boligplaceret af Dansk Flygt-
ningehjælp, der alene tog stilling til ob-
jektive kriterier, såsom familiestørrelse. 

Kernen i analysen er en kombination 
af to kilder af data. Nemlig dels oplysnin-
ger om beskæftigelse og årlig lønindkomst 
for en udvalgt gruppe blandt flygtningene 

– knap 16.000 mænd i alderen 18-60 år. 
Og dels oplysninger om en mængde for-
skellige kvarterer i hele landet. Danmark 
er rent teknisk blevet opdelt i små bolig-
kvarterer, og disse er blevet analyseret for 
beboernes indkomst og beskæftigelse.

På baggrund af de oplysninger er det 
muligt at undersøge, om det går dårligst 
på arbejdsmarkedet for de flygtninge, der 
– tilfældigvis – blev placeret i områder, 
hvor mange var uden job og på overfør-
selsindkomst. Svaret er, at det ikke er til-
fældet. Flygtningenes beskæftigelsesfre-
kvens og indkomst er upåvirket af, hvor 
de bor.

Med andre ord: Hverken i forhold til 
job eller årlig lønindkomst er der en pris 
at betale for de flygtninge, der bor i et so-
cialt udsat boligkvarter. Mjølnerparken 
eller det rigere Østerbro, Gellerup eller 
velhaverkvarteret Skåde, Vollsmose  el-
ler det pengestærke Hunderup-kvarter – 
det spiller ingen rolle. Faktisk blev nogle 
få flygtninge boligplaceret i Skåde og på 
Østerbro.

Sådan er analysen gennemført 
I analysen fokuseres på, hvordan det går med mandlige flygtninge, der har fået asyl 
i perioden 1986-1998 – i forhold til beskæftigelse og lønindkomst – i op til seks år 
efter deres boligplacering. 

De bestemte ikke selv, hvor de skulle slå sig ned – det bestemte Dansk Flygt-
ningehjælp for dem ud fra nogle få personlige oplysninger, såsom husstandsstør-
relse. Dansk Flygtningehjælps opgave var at fordele flygtninge ligeligt over lan-
dets kommuner i forhold til kommunens befolkningstal. I praksis boligplacerede 
Dansk Flygtningehjælp i de lejligheder og huse i kommunen, som havde en pas-
sende størrelse og tilstrækkelig lav husleje. Dansk Flygtningehjælp agerede som en 
privat aktør på boligmarkedet, dvs. svarede på boligannoncer ligesom alle andre 
boligsøgere. 

I analysen kontrolleres for disse personlige oplysninger, hvorefter det kan opfat-
tes som tilfældigt, hvem der kom til at bo hvor. Dermed er det muligt at udelukke 
såkaldt selvselektion, dvs. at mennesker med bestemte karakteristika vælger at 
flytte bestemte steder hen. Det er en udefrakommende faktor, der vælger kvarter 
for dem. Derfor er det tilfældigt, om den inaktive, den aktive, den syge og den ra-
ske kommer til at bo det ene eller andet sted. 

Disse oplysninger sammenholdes med oplysninger om, hvordan det går for an-
dre mennesker i samme områder. Rent teknisk er Danmark delt op i 2.300 kvarterer 
med gennemsnitligt 2.300 beboere i hver. Opdeling i disse kvarterer er sket med 
hensyntagen til en lang række forhold, fx tages der ved grænsedragning højde for 
geografi (store veje, vand og skov), bolig (hus eller lejligheder) og ejerform (andel, 
ejer, lejer, alment byggeri).


