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I Bergh (2014) undersöker jag vilka faktorer som samvarierar med det arbetsmarknadsgap mellan inrikes- och utrikesfödda som finns i de flesta OECDländer och som är särskilt stort i Sverige.
Jag visar att länder med större gap i genomsnitt har lägre inkomstspridning,
kollektivavtal på en större del av arbetsmarknaden och mer generösa sociala
skyddsnät. Jag påpekar att dessa mönster, tillsammans med tidigare teoretisk
och empirisk forskning, talar för att vi
står inför en avvägning: Genom att tillåta minskad kollektivavtalsdominans på
arbetsmarknaden, och därmed få större
variation inte bara i löner utan också i
arbetstider och arbetsuppgifter, kan arbetsmarknadsgapet sannolikt minskas.
Tullberg (2014) har vad jag förstår
inget att invända mot detta huvudbudskap i artikeln, som är av deskriptiv och
analytisk natur. I artikelns sista stycke
påpekar jag att det mot denna bakgrund
inte borde vara särskilt kontroversiellt
att diskutera försörjningsstödets utformning och kollektivavtalens starka
ställning på den svenska arbetsmarknaden.
Tullberg lyckas således läsa in en hel
del mellan raderna när han påstår att jag
föreslår en ”ny politisk linje med mindre facklig makt och lägre lägstalöner”
(s 69) och när han talar om ”Berghs låglöneintroduktion” (s 69) och ”Berghs
rekommendation” (s 69). Det må väl vara hänt för diskussionens skull. Men när
han plötsligt påstår att ”utan en kraftigt
reducerad invandring blir den medicinen [som jag sägs ordinera] ren arsenik”
(s 70) saknas det både belägg för tesen
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och rimliga proportioner i bildspråket.
Sverige hör alltså till de länder inom
OECD som har högst kollektivavtalsdominans, lägst inkomstspridning och
störst arbetsmarknadsgap. Att vädra
tanken att Sverige skulle kunna röra sig
en smula bort från denna extrempunkt
kan inte rimligen liknas vid att ordinera
ren arsenik.
Tullberg pekar på handlingsalternativet att minska flykting- och/eller arbetskraftsinvandringen. Visst finns det
alternativet. Minskad invandring skulle
ge en lägre framtida ökning av antalet
utlandsfödda i Sverige som berörs av arbetsmarknadsgapen, men Tullberg lägger inte fram några argument för varför
minskad invandring skulle leda till att de
utlandsfödda som redan finns här skulle
klara sig bättre på arbetsmarknaden.
Som framgår av min artikel är det inte så
att länder med en mindre andel utlandsfödda har mindre arbetsmarknadsgap.
Av detta skäl har jag svårt att se att invandringen i sig skulle vara integrationens kärnproblem.
Tullberg menar vidare att det är liberalt önsketänkande att inte se att utrikesfödda stjäl jobb från inrikesfödda.
Skälet: ”en resurs behöver inte vara fix
för att vara begränsande” (s 71). Han ger
inga belägg, vilket möjligen kan misstänkas bero på att både tidig och nyare
forskning tyder på att invandring inte
har några effekter på inrikesföddas arbetslöshet (se exempelvis Withers och
Pope 1985, Pope och Withers 1993, Simon m fl 1993, Friedberg och Hunt 1995
samt Jean och Jiménez 2011). Denna
forskning finner emellertid också att när
invandrare kommer i sysselsättning kan
de påverka relativlönerna i ekonomin.
Teoretiskt kan väntas att lönerna pressas ned när utrikesfödd arbetskraft är
perfekt substitut till inrikesfödd dito,
medan lönerna för inrikesfödda bör
stiga när utrikesfödd arbetskraft fungerar som komplement. Om utrikesfödda
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tar enklare jobb kan fler inrikesfödda
arbeta med mer komplexa arbetsuppgifter, vilket bör ge inrikesfödda högre
löner. Denna effekt har nyligen också
dokumenterats empiriskt av D’Amuri
och Peri (2014), som dessutom finner
att effekten är starkare i mottagarländer
med mer flexibel arbetsmarknad. Mina
resultat ligger således helt i linje med
annan forskning som visar hur stelheter
på inhemska arbetsmarknader minskar
de vinster som invandring skulle kunna
skapa.
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