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I 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan ekonomiska variabler och den 

nettomigration som skett till EUs medlemsländer under tidsperioden 1993 - 2013. Diskussionen 

kommer att tackla ämnet i båda riktningar då teorier och resultat tyder på att dessa samband finns. För 

att kunna besvara frågeställningarna som presenteras i studien genomförs regressioner i en Least 

Square Dummy Variable modell med hjälp av paneldata. Datamaterialet som använts i studien är 

hämtat från The Quality of Government Institute (QOG) och innehåller information om ekonomiska 

variabler som baserat på tidigare forskning kan antas påverka invandring. Som beroende variabel 

används nettomigration och de oberoende variablerna är BNP per Capita, inkomstfördelning 

(Ginikoefficient), arbetslöshet, människor i arbetsför ålder, handel och barnafödsel. Resultatet av 

regressionerna visar att variablerna BNP per Capita, handel och barnafödsel har ett signifikant 

samband med nettomigration varav BNP per Capita inverkar positivt och de andra negativt. En bättre 

ekonomisk situation ökar möjligheten till en effektiv integration, som enligt Strömbäck (2015) är en 

avgörande faktor för ett bra samhällsekonomiskt utfall av invandringen. Analysavsnittet behandlar 

ytterligare samband och gör kopplingar mellan tidigare studier och resultatet från undersökningen som 

genomförts i denna studie. 

 

Nyckelord: Migration, Ekonomisk tillväxt, Regressionsanalys 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the relationship between economic variables and the net 

migration that has occurred to the EU member countries over the time period 1993-2013. The 

discussion tackles the subject in both directions since the theories and the result tells there's a two-way 

connection between the variables. In order to answer the questions as presented in the study different 

regressions are being conducted using the Least Square Dummy Variable model and a panel data set. 

The data material as used in the study was taken from The Quality of Government Institute (QOG) and 

includes information on economic variables which based on past research is likely to have an effect on 

net migration. The dependent variable used is net migration and the independent variables are GDP 

per Capita, income distribution (Gini coefficient), unemployment, working age population, trade and 

childbirth. The results of the regressions show that the variables GDP per Capita, trade and childbirth 

have a significant correlation with net migration where GDP per Capita affects positively and the other 

negatively. A better financial situation increases the possibility of effective integration, which 

according to Strömbäck (2015) is a key factor for a good socio-economic outcomes of immigration. 

The analysis section deals with additional context and make connections between previous studies and 

the results of the test conducted in this study. 

 

Keywords: Migration, Economic Growth, Regression analysis 
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Introduktion 
 

“It’s just obvious you can’t have free immigration and a welfare state” 

 

- Milton Friedman 

 

“Managing the asylum procedure and integrating those refugees well could not only mitigate risks but 

also benefit the economy” 

 

- McKinsey Global Institute 

1.1 Inledning 
I Sverige är, enligt Strömbäck (2015), integrationsförmågan den mest avgörande faktorn för om 

invandringen ska vara lönsam både för Sverige och för de personer som invandrat till landet. Att få 

denna integration att fungera kostar pengar. Integrationsfrågan har även ansetts av McKinsey Global 

Institute vara avgörande för den ekonomiska påverkan av invandringen till EU i stort. Att integrera 

stora mängder nyanlända människor i de samhälleliga systemen kostar pengar och kommer inte att 

vara ekonomiskt lönsamt på kort sikt. Invandringsfrågan blir alltså beroende av en avvägning mellan 

moral och ekonomi. 

 

I Sveriges politiska debatter hävdas det enligt Strömbäck att invandring främst innebär utgifter för 

svensk ekonomi trots att det finns studier som tyder på att invandring har en positiv verkan ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Enligt Harrison (2014) har Sverige historiskt tjänat på invandringen då den 

genererat en demografisk, kulturell och ekonomisk nettovinst.  

 

Studier som gjorts (Collier 2013; Harrison 2014) menar däremot att den ekonomiska faktorn ej bör 

vara den enda avgörande faktorn bakom den migrationspolitik som förs, fokus bör även ligga på de 

kulturella och samhällsnyttiga faktorerna. Dessa är dock ofta abstrakta och svåra att mäta i siffror. 

Därför kretsar debatterna kring ekonomiska faktorer, som för Sveriges del, enligt Harrison, varit 

positiva.  
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1.2 Problemformulering 
Människor har sedan tidernas begynnelse flyttat runt mellan världens länder för att söka nya 

möjligheter att skapa en bättre situation för sig själva och sina familjer. Teorin bakom varför 

människor väljer att migrera baseras på den neoklassiska mikroteorin och individens beslut. När en 

person överväger alla för och nackdelar i sitt hemland mot det potentiella destinationslandet och 

summan av dessa blir positivt, i detta fall att levnadsstandarden för individen skulle vara högre, väljer 

personen att flytta (Lundh et al. 1999). Är då personen i fråga välkommen i det önskade 

destinationslandet eller finns det ekonomiska faktorer som påverkar attityden till invandring i 

mottagarlandet? Undersökningen som genomförs i denna studie kommer att granska om det finns 

samband mellan ekonomiska variabler och migration.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan ekonomiska variabler och den 

nettomigration som skett till EUs medlemsländer under tidsperioden 1993 - 2013. 

1.4 Avgränsningar 
De statistiska undersökningarna kommer endast göras på länder med EU-medlemskap. Begränsningen 

är utformad dels för att skapa hanterbar data men också för att alla EU-länder är geografiskt likvärdiga 

och potentiella destinationsländer för migranter. Vidare har Finland, Sverige och Tyskland valts att 

visas separat i ett bakgrundsavsnitt för att ge perspektiv på hur nettomigrationen kan skilja sig åt inom 

EU då geografiska, demografiska och ekonomiska skillnader råder inom unionen. 
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1.5 Tidigare forskning 
Jesper Strömbäck utförde 2015 en studie vars syfte var att väcka intresse för de områden som kretsar 

kring flyktingfrågan i Sverige och som vidare bör debatteras för att finna bättre lösningar som gynnar 

både Sverige och de personer som invandrat till landet. Strömbäck menar att integrationen i landet är 

den faktor som bör förbättras för att skapa en vinstsituation för båda parter i invandringsfrågan. I 

studien nämns flera effekter av invandring som kan få ett positivt utfall om just integrationen är 

välfungerande. En av dessa effekter är kopplade till den demografiska försörjningskvoten och 

förenklat handlar den om till vilken grad människor mellan åldrarna 20 och 65 år ska försörja sig 

själva och ytterligare människor utanför arbetskraften. En högre kvot innebär en större utmaning för 

välfärdsfinansieringen och att färre människor ska försörja fler människor än sig själva. Strömbäck 

menar att invandringen bidrar till att förbättra denna kvot och föryngra befolkningen. 

 

Vidare talar Strömbäck om hur migrationen och dess koppling till globalisering och dess effekter i och 

med invandringens koppling till export och import kan bidra ökad ekonomisk tillväxt. Han menar att 

det framförallt finns två förklaringar till varför invandring bidrar till ökad handel i form av såväl varor 

som tjänster. Den första är att migranter efterfrågar varor från sitt eget hemland och kommer därmed 

att bidra till en ökad import av dessa varor. Utöver detta bidrar även immigranterna enligt Strömbäck 

med kunskaper om handelsrelaterade nätverk och språkkunskaper som bidrar till nya 

handelsmöjligheter. Dessa kunskaper har enligt Strömbäck visat sig ha en större effekt på marknader 

som är sammanknippade med mer komplexa varor och tjänster där de största handelshindren inte är 

tullar och avgifter utan snarare just kunskap om andra länders efterfrågan, utbud, normer, regelverk 

och språk. Dessa kunskapsområden har även visat sig ha en bidragit till att öka de direkta 

utlandsinvesteringarna.  

 

I en del av en serien “Efter flykten” från Dagens Nyheter berättar Jennifer Hunt, professor vid Rutgers 

universitetet i USA, om hur hela ekonomin gynnas vid invandring. Hunt har forskat om de 

ekonomiska effekterna av invandringen. Som erfaren forskare inom nationalekonomi, professor sedan 

2011 och välmeriterad även utanför den akademiska världen, beskriver Hunt (2016) vikten av att 

invandrare har annan kompetens än den inhemska arbetskraften. Detta skapar ökade möjligheter för 

landet att bredda specialiseringen bland yrken i landet. Den Inhemska, ofta mer välutbildade 

befolkningen, kan klättra uppåt mot mer kvalificerade och välbetalda jobb medan lågutbildade 

invandrare till en början sköter de enklare arbetsuppgifterna. Detta gör ekonomin mer effektiv, vilket 

alla enligt Hunt (2016) drar fördel av. I intervjun förklarar Hunt (2016) att det ibland kan vara svårt att 

jämföra olika länder, exempelvis har Sverige minimilöner som bestäms utifrån kollektivavtalet till 

skillnad från många andra länder som har möjlighet att sysselsätta större delar av sina invandrare men 

till lägre löner. Vid den forskning hon tidigare gjort om “Det tyska arbetsmiraklet” som innebar att 
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landet införde så kallade minijobb, lågbetalda jobb där arbetsgivaren slapp betala sociala avgifter. 

Syftet med dessa minijobb var att ersätta arbetslösheten med låglönejobb och det ser ut att delvis ha 

lyckats. Hon påstår dock att flertal länder förknippar underbetalda jobb med ovärdighet (Hunt, 2016). 

 

Dagens Nyheter (2016) har varit i kontakt med tre andra av världens främsta forskare inom området 

ekonomi och invandring. De är överens om att en justering av löner nedåt skapar ett samhällsproblem 

på så vis att människor ser detta som att samhällsutvecklingen tar några steg tillbaka och åter får ett 

herrskaps- och tjänstefolks-samhälle. Detta stämmer till viss del medger Jennifer Hunt. Men det 

behöver inte vara negativt för någon, hävdar hon. Problemet sitter i att ett land som till exempel 

Sverige eller andra jämlika skandinaviska länder med god utveckling och en befolkning som ofta 

känner sig obekväm med att se människor som har det sämre ställt i sitt land. Men där finns 

alternativet att tänka, är detta verkligen själviskt? De hade förmodligen haft det betydligt sämre i sitt 

hemland menar Jennifer Hunt (2016). Det är enligt Hunt svårt att sätta en optimal siffra på hur många 

invandrare ett land bör ta in. Länder ser olika på det moraliska ansvaret gällande invandringen. 

Därefter gäller det att göra det bästa möjliga av situationen ur en ekonomisk synvinkel. Rent 

ekonomiskt påstår Hunt att svaret på det optimala antalet skulle vara: alla som vill komma. Men det är 

inte politiskt möjligt, så det är väldigt svårt att uttala sig kring den frågan.  

 

“A road map for integrating Europe´s refugees” är en studie utförd av forskare på McKinsey Global 

Institute och understryker hur integrationen av flyktingvågen som skett under perioden 2015-2016 är 

helt avgörande för hur ekonomin kommer att påverkas och hur de nyanlända ska ta en naturlig plats i 

samhället. 2,3 miljoner flyktingar och asylsökande har enligt Mattern et al (2016) anlänt till Europa 

under 2015 och 2016. En väl fungerande integration av dessa människor till det europeiska samhället 

kan leda till en ökning om 60 till 70 miljarder dollar till EUs BNP 2025 och gör invandringens 

ekonomiska koppling till hur väl investeringar sker i utbildnings- och yrkesväg tydlig. (Mattern et al. 

2016) 

 

Nationalekonomen Joakim Ruist (2016) menar i en studie att prognosen för befolkningsutvecklingen i 

nästintill alla västländer skulle visa på en negativ tillväxt utan invandring. Ett samhälle där fler 

kvinnor gör karriär har fått som följd att det sedan decennier tillbaka föds för lite barn i väst för att 

upprätthålla befolkningsstorleken och bibehålla en tillräckligt stor arbetskraft utan nettoinvandring. 

Utöver den låga barnafödseln står västvärlden enligt Ruist inför ytterligare ett problem kopplat till 

migrationspolitiken, en ökande andel äldre i befolkningen. I samband med andra världskriget föddes 

stora barnkullar som nu börjar nå pensionsålder. Denna ökande andel äldre i befolkningen i 

kombination med den blygsamma påfyllnaden av människor till arbetsmarknaden leder till att 

arbetstagare i framtiden kommer att behöva betala en större andel skatt för att försörja pensionärerna 

(Ruist, 2016). 
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Majoriteten migranter är enligt Ruist (2016) koncentrerade till människor i arbetsför ålder och har 

många år kvar att arbeta och bidra till välfärden innan de ska pensioneras. Invandringen behöver dock 

som sagt öka för att fylla äldreförsörjningskvoterna. En studie som gjordes år 2000 av United Nations 

Population Division konstaterar att de kraftigt ökande äldreförsöjrningskvoterna i Tyskland och Italien 

helt skulle kunna finansieras om nettoinvandringen årligen ökade till motsvarande 1-1,2% av 

befolkningsmängden, kontra dagens nivå om 0,3-0,4% per år. Dessa nivåer av invandring skulle leda 

till att hälften av befolkning i dessa länder år 2050 skulle vara invandrare själva eller ha utländsk 

påbrå, vilket också är något som studien tar upp. Ruist (2016) menar att dessa nivåer av invandring 

skulle kunna tänkas anses negativ av stora delar av befolkningen. Historiskt sett har dock inställningen 

till invandring varit positiv i tider då brist på arbetskraft förekommit. (Ruist, 2016) 

1.6 Disposition 
Studien inleds med ett bakgrundsavsnitt där EUs historia och de tre länderna som valts att analyseras 

presenteras, med fokus på migration och ekonomi. Detta följs av ett teoriavsnitt som presenterar de 

ekonomiska teorier och begrepp som ligger till grund för de antaganden som görs och den diskussion 

som förs i denna studie. Tillvägagångssättet av undersökningen presenteras i metodavsnittet 

tillsammans med en beskrivning av data som använts. I metodavsnittet beskrivs varje variabel för sig 

tillsammans med en kort beskrivning av varje enskild variabel. En förklaring till problem som kan 

uppstå vid en linjär regressionsanalys inkluderas också i metodavsnittet. Följande avsnitt presenterar 

resultatet av undersökningen. Resultaten presenteras i tabeller med tillhörande beskrivande texter. 

Dessa resultat diskuteras och analyseras sedan och följs upp av en slutsats. Studien avslutas med 

förslag på nya studier där intressanta synvinklar och frågeställningar som inte tagits upp i denna studie 

anges och slutligen ett avsnitt för bilagor. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs historia och den ekonomiska situationen som råder i EU och de tre länder som 

valts att illustreras. Syftet med det är att skapa en bild av hur de olika länderna förhåller sig till 

varandra ur ett migrationsperspektiv. I slutet av avsnittet beskrivs invandringens betydelse för att 

upprätthålla en positiv befolkningstillväxt i västvärlden för att undvika en föråldrad befolkning.  

2.1 EU 
År 1990 antog EU:s dåvarande tolv medlemsländer ett frivilligt avtal, Dublinkonventionen, med målet 

att fördjupa samarbetet inom det asylpolitiska området (Europaportalen, 2016). Syftet med denna 

konvention var att effektivisera asylprocessen samtidigt som den skulle garanteras att förbli humanitär. 

Den skulle också bearbeta problemet med att samma personer söker asyl i ett flertal medlemsstater, 

vilket förhalade asylprocessen. År 1999 tillkom Amsterdamfördraget som gav EU:s institutioner 

befogenheter att utarbeta lagstiftningar kring asylområdet med en bindande effekt för 

medlemsstaterna. (Europaportalen, 2016) 

 

EU-länderna fick år 2013 en gemensam asylpolitik och två år senare kom en kraftig flyktingström via 

Turkiet och Nordafrika i en omfattning som inte setts tidigare. Detta ledde till att EU-länderna med 

stor majoritet beslutade om att sprida ut asylsökande som kom till Grekland och Italien till samtliga 

EU-länder. Ett år senare hade bara en mindre del av kvoten fördelats till andra EU-länder. Senast 

september 2017 ska omfördelningen vara slutförd. Flyktingpolitiken har ständigt varit ett hett 

diskussionsämne inom Europaparlamentet. Senast hösten 2016 diskuterade EU-ländernas 

migrationsministrar och Europaparlamentet en förändrad flyktingpolitik. Europaportalen nämner även 

att det finns ett syfte att se till att asylansökningar bedöms på ett mer likartat sätt i medlemsländerna. 

Ett annat förslag går ut på att avlasta ett medlemsland som tar emot ovanligt många asylsökande på 

kort tid. Dessa skulle då fördelas på övriga medlemsländer och de länder som vägrar bötfälls, nämns 

det i förslaget. Det ingår även förslag om att minska antalet migranter med rötter utanför EU som 

immigrerar till EU-länder. (Europaportalen, 2016) 

2.2 Sverige 
Sverige har under senare år blivit präglat som ett destinationsland för invandrare från hela världen 

(Migrationsverket, 2016). Goda arbetsförhållanden, yttrandefrihet och god syn på mänskliga 

rättigheter är bara några av de olika faktorer som utformat Sverige till ett av de populärare 

destinationsländerna i världen. Även om det alltid förekommit invandring till Sverige menar 

Migrationsverket att det är den stora utvandringen från mitten av 1800-talet fram till 1930 som satt de 
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djupaste spåren i människors minnen och landets utveckling. Fattigdom, religiös förföljelse och 

bristande framtidstro var några av anledningarna till varför svenskar sökte sig bort från landet. Än idag 

finns det ett flertal svenska familjer som har rötter till USA, Kanada eller Sydamerika. Till dessa 

länder sökte sig under loppet av 100 år närmare 1,3 miljoner svenskar. 

 

Tidpunkten då Sverige gick från att vara ett utvandrarland till ett land människor valde att invandra till 

skedde i samband med det första världskriget i en kombination med USA:s nyetablerade 

invandringsrestriktioner (Migrationsverket, 2016). Fram till slutet av 1960-talet dominerades 

invandringen av arbetskraftsinvandring1. Det fanns en stor efterfrågan av arbetskraft till industrierna 

då den svenska industrin klarat sig oskadd genom andra världskriget samtidigt som efterfrågan på 

industrivaror var stor. Arbetskraften rekryterades framförallt från de europeiska länderna Belgien, 

Holland, Tyskland, Ungern och Österrike som en följd av diverse regleringar av invandring, etniska 

rensningar i balkanländer bland jugoslaver samt bosnier och det omtalade Schengensamarbetet som 

trädde i kraft under 2000-talet. Under perioden 2005 till 2014 har invandringen till Sverige dominerats 

av anhöriginvandring, därefter kommer arbetskraftsinvandring följt av återinvandring av svenskar som 

temporärt bosatt sig utomlands. Efter dessa kategorier kommer flyktinginvandringen, detta är den del 

som ofta uppfattas som den största delen genom media och diverse debatter. (SCB, 2015) 

 

Sveriges befolkning uppgår idag till cirka 10 miljoner människor (SCB, 2016). Om detta antal ska 

bestå bör varje kvinna i Sverige föda i genomsnitt 2,15 barn och på så vis “ersätter” hon sig själv samt 

barnets pappa. Idag föder svenska kvinnor endast i snitt 1,5 barn vilket är för lite för att upprätthålla en 

tillräckligt stor befolkning i arbetsför ålder, som i sin tur bidrar till den svenska ekonomin 

(Nationalencyklopedin, 2016). Sverige hade en stark ökning i befolkningstillväxten ett antal år efter 

andra världskriget, därefter har detta stagnerat och landet har blivit mer och mer beroende av 

invandringen för att upprätthålla den kapitalstock som byggts upp under de senaste årtionden (Ruist, 

2016). 

 

Sverige ingick år 2001 ett avtal som innebar att gränserna mellan de dåvarande 13 Schengenländerna 

öppnades och länderna beviljade visum till hela Schengen området. Ett ökande antal EU-medborgare 

valde därmed att söka sig till Sverige för att jobba, både på kort- och lång sikt. (Migrationsverket, 

2016) 

                                                        
1 Se Teori 3.3 för redogörelse av begreppet ”Arbetskraftsinvandring” 
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2.3 Finland 
Historiskt sett har Finland varit ett emigrationsland (Tanner, 2011). Mellan 1890-talet och andra 

världskriget emigrerade en stor del av befolkningen till USA, Kanada, Australien och närliggande 

länder som Ryssland och Sverige. Av de totalt 1 miljon finnarna som emigrerade innan andra 

världskriget bosatte sig 500.000 i Nordamerika. Efter andra världskriget hade Sverige enligt Tanner en 

framgångsrik period inom industrin, detta lockade hundratusentals finnar att komma över och arbeta. 

Vid 1980-talet började emigrationen till Sverige minska i samband med att Finland förbättrade sin 

levnadsstandard, löner och andra välfärdsfaktorer. Detta ledde även till att många av de tidigare 

emigranterna återvände till hemlandet. Efter detta har Finlands årliga nettomigration ökat successivt. 

 

Tanner menar att anledningen till att Finländska medborgare har emigrerat till andra västländer är för 

att finna bättre arbetsmöjligheter, där Sverige har varit det mest populära destinationslandet för de 

finska emigranterna. Många betraktar Finland som ett kallt, tystlåtet och främlingsfientligt land. Detta 

är också fallet, trots de kraftiga ansträngningar av det finska utrikesministeriet, i hopp om att ändra 

människors syn av Finland till ett mer blomstrande, turistvänligt och mottagande land. Tanner påstår 

att Finland befinner sig i en situation då de måste agera i migrationsfrågan. Antalet äldre i landet ökar 

vilket medför en minskande arbetskraft och en ökad mängd pensionärer som måste försörjas. 

Immigrationen skulle enligt Tanner kunna vara en del av lösningen till detta, både för att axla den 

äldre generationen och samtidigt öka antalet i arbetsför ålder.  

2.4 Tyskland 
Tyskland har historiskt sett varit ett land som präglats av emigration (Oezcan, 2004). Vid sekelskiftet 

till 1900-talet kom vändningen som skulle innebära att Tyskland blev förknippat med immigration där 

majoriteten av invandrarna var polska arbetare som importerades för att jobba i gruvsektorn. Efter 

andra världskriget har enligt Oezcan immigrationen till Tyskland framförallt bestått av ett parallellt 

inflöde där den ena delen består av tyskar som återvänder till landet. En stor del av dessa var tidigare 

temporärt arbetande i länder som Polen, Jugoslavien, och Tjeckien. Den andra delen av detta inflöde 

består av immigranter utan tidigare koppling till Tyskland. 

 

Mellan åren 1945 och 1961, då byggnationen av berlinmuren ägde rum, flyttade 3,8 miljoner tyskar 

från Östtyskland till Västtyskland. Muren som skulle hindra denna massflykt misslyckades totalt och 

400.000 människor lyckades ändå ta sig från Öst- till Västtyskland under perioden då muren stod upp. 

Oezcan menar att personerna som flyttade från öst välkomnades varmt av Västtyskland då en större 

befolkning innebar att kapitalstocken, fabriker, och ekonomin som helhet expanderade. År 2000 

föreslog tyska staten en immigration och integrationspolicy som antydde att landet skulle öka 

invandringen. År 2001 slog detta in. Policyn tog upp välkända problem gällande demografisk 
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utveckling gällande medellivslängd, låg barnafödsel och en minskande arbetskraft på grund av den 

åldrande befolkningen. Tyskland är idag det EU-land som tar emot flest asylsökande, följt av Sverige 

och Ungern (Migrationsinfo, 2016). 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs teorier som anses relevanta för att i analysavsnittet kunna föra en diskussion 

kring ekonomiska teorier och migration utan några oidentifierade begrepp eller antaganden. De teorier 

som beskrivs har en koppling till studiens ämnesområde och ligger till grund för de frågeställningar 

och diskussioner som förs i detta arbete. 

3.1 Migration 
Enligt Migrationsverket (2014) är migration ett samlingsnamn för engelskans emigration (utvandring) 

och immigration (invandring). Migration som biologi innebär att levande organismer förflyttar sig på 

ett riktat, regelbundet och systematiskt vis från en plats till en annan. Mänsklig migration tyder på byte 

av hemort eller hemland. Migration och de människor som migrerar kan delas upp i olika typer av 

grupper beroende på dess huvudsakliga anledning till att lämna sitt hemland. De tre huvudsakliga 

kategorierna arbetskraftsinvandring, asylinvandring och anhöriginvandring beskrivs var för sig nedan. 

Frida Nannesson (2016) menar att arbetskraftsinvandring består av de personer som invandrar till ett 

annat land för att arbeta. Denna situation uppstår när människor migrerar mellan två länder på grund 

av att immigrationslandet har ett efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden och aktivt efterfrågar 

arbetskraft från andra länder. Det skiljer sig i den fria rörligheten av arbetskraft i olika länder beroende 

på varifrån man kommer. Arbetskraftsinvandring behövs enligt Nannesson för att avhjälpa 

kompetensbrist, öka näringslivets konkurrenskraft och kompensera för en negativ befolkningstillväxt. 

 

Asylinvandring, också känt som flyktinginvandring, är den typ av invandring som till skillnad mot 

arbetskraftsinvandring eller familjeåterförening, främst är frambringat av de politiska förhållandena i 

hemlandet (NE, 2016). Den huvudsakliga anledningen till att en invandrare benämns som flykting 

beror på att flyktingar, kontra andra invandrare, flyr för sina liv för att finna internationellt skydd. 

Denna typ av invandring innefattar personer som vill flytta till ett land på grund av att det finns en 

eller flera anhöriga som har uppehållstillstånd i det mottagande landet eller som är medborgare där 

(Migrationsverket, 2016). Detta gäller maka, make, sambo eller barn under 18 år och även adoptivbarn 

ingår i denna kategori av invandring. Migrationsverket menar att anhöriginvandringen i viss mån följer 

asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en viss tid i destinationslandet ofta vill förenas med någon 

anhörig. 
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3.2 Integration 
Begreppet integration beskriver enligt NE (2016) processen som innefattar den politik och de åtgärder 

som staten antar för att hjälpa invandrare och flyktingar att anpassa sig till miljö och kultur i sitt nya 

hemland. Att integrera innebär att ta upp och passa in i ett sammanhang. En grupp eller folkslag som 

integrerar med en annan kommer att fungera i gruppen eller passa in i folkslaget utan att behöva ge 

upp alla sina särdrag. Exempel på detta i Sverige kan vara att en invandrare lär sig svenska och börjar 

arbeta och bo som andra svenskar i samhället men de har dessutom kvar sitt gamla språk och viktiga 

band med sin gamla kultur. Enligt NE (2016) kan mångkultur beskrivas som ett exempel på omvänd 

integration om en grupp integrerar med en annan och ingen av grupperna blir riktigt lik någon av de 

gamla. Exempelvis om flertalet invandrare har påverkat svenskarna att testa och ta till sig delar av 

deras kultur så som maträtter eller syn på religion. På så vis kan Sverige kallas för mångkulturellt. 

Historiskt sett är det vanligt att försöka assimilera invandrare i samhället. Detta innebär att man 

försöker få invandrarna så lika ursprungsbefolkningen som möjligt. 

 

Lars Jansson (2002) påstår i en intervju gjord av Svenska dagbladet att den låga sysselsättningsgraden 

är det huvudsakliga problemet med invandringen i Sverige. Skulle sysselsättningsgraden ökas skulle 

detta betyda åtskilliga nya miljarder till statskassan. I forskning och utbildningssyfte har 

gränsöverskridande utbyten varit en fördel för Sverige. Många invandrare har genom att starta egna 

företag bidragit till att öka sysselsättningen. Ändå är det något som fattas menar Jansson för att 

dynamiska effekter av invandringen ska få större positiv betydelse. 

3.3 Ginikoefficient 
Ginikoefficienten är ett index som används för att mäta inkomstfördelningen i och mellan länder 

(Nannesson, 2016). Måttet antar ett värde mellan 0 och 1, där ett land varav alla invånare har samma 

inkomst har värde 0 och ett land där en invånare har all inkomst har värde 1. Ginikoefficienten baseras 

vanligen på disponibel inkomst efter skatter och transfereringar, vilket även gäller för den data som 

använts i denna studie. OECD presenterade år 2011 rapporten “Divided we stand”, där de visade upp 

ett alternativt mått på ginikoefficienten. I denna alternativa beräkning anses enligt Nannesson 

offentligt finansierad välfärd ha en omfördelande effekt vilket innebär att gratis skola och 

subventionerad sjukvård minskar inkomstfördelningen inom ett land. I denna alternativa beräkning 

fann sig Sverige år 2007 vara det land med lägst inkomstskillnader bland OECDs medlemsländer. 
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3.4 Globalisering 
Globalisering förklarar enligt Baylis & Smith (1997) den förändringsprocess som leder till att världens 

länder och stater knyts samman och skapar ömsesidiga beroendeförhållanden till varandra. Begreppet 

 tar hänsyn till politik, ekonomi och kultur men har i språkbruk till störst del syftat på ekonomiska 

förhållanden. I ekonomiska sammanhang talas det alltså om globalisering i anknytning till 

kapitalismens utveckling där världens länder blivit allt mer integrerade (Castells, 2001). 

 

När kulturella förhållanden i globaliseringen studeras avses en tendens till enlighet i 

konsumtionsmönster och spridning av samma kulturprodukter över hela världen. När globaliseringen 

istället syftar på politiska förhållanden avses ofta ett minskat nationellt handlingsutrymme då staten på 

nationell nivå har mindre att säga till om och de politiska besluten flyttas istället upp till överstatlig 

nivå. Detta beskrivs vanligen som internationalisering, menar Castells. Held & McGrew (2003) 

beskriver svårigheterna för staterna att påverka ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden inom 

det egna landet. Därtill förknippas ofta globaliseringen med uppkomsten av nya aktörer och ett globalt 

civilsamhälle som skär genom den traditionella hierarkin och tävlar med stater om medborgarnas 

lojalitet. 

3.5 Neoklassisk tillväxtteori & Neoklassisk mikroteori 
Solow-modellen som också är kallad den neoklassiska tillväxtmodellen kom till 1956. Denna modell 

bygger på den amerikanska nationalekonomen Robert Solows arbete och forskning kring långsiktig 

ekonomisk tillväxt inom ramen för neoklassisk nationalekonomi, teorierna uttrycks i en exogen 

tillväxtmodell. Modellen är baserad på två olika ekvationer, en produktionsfunktion och en funktion 

för ackumulering av kapital (Jones, 1998). Produktionsfunktionen beskriver enligt Jones hur olika 

produktionsfaktorer i form av maskiner och ingenjörer, för att nämna några, kombineras för att 

producera varor och tjänster i en ekonomi. För att förenkla produktionsfunktionen grupperas dessa 

olika typer av inputs till två kategorier,  K för kapital och L för labour. Produktionsfunktionen antas 

vara av typen Cobb-Douglas och formuleras enligt följande: 

 

 
 

Storleken på ett lands kapitalstock är en nyckelfaktor för hur mycket landet i fråga maximalt kan 

producera (Mankiw, 2012). Kapitalstockens storlek kan variera över tid vilket också kan leda till 

ekonomisk tillväxt. Det är enligt Mankiw framförallt två faktorer som påverkar kapitalstockens 

storlek, dessa är investeringar och depreciering. Investeringar hänvisar till pengar som spenderats på 

nya anläggningar och maskiner vilket leder till en ökning av kapitalstocken. Depreciering är den kraft 
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som motverkar investeringar och motsvarar förslitningen av gammalt kapital, denna faktor minskar 

kapitalstockens storlek. Investeringar är en funktion av sparande och BNP där sparkvoten avgör hur 

mycket kapital som kommer att finnas tillgängligt för investeringar i ekonomin. 

 

Mankiw menar att en större kapitalstock en följd av ökade investeringar och en högre output, detta 

innebär samtidigt en högre grad av depreciering. Det finns därmed en viss nivå för kapitalstocken då 

investeringar och depreciering drar lika hårt i båda riktningar och motverkar varandra vilket resulterar 

i att kapitalstockens värde inte kommer att ändras. Nivån av kapital som antas då denna situation 

uppstår kallas steady state nivån av kapital just eftersom att kapitalstockens nivå är stabil vid denna 

punkt. Steady state uttrycket kan användas för att göra två antaganden om ett lands kapitalstock. Ett 

land som befinner sig i steady state kommer att stanna där, varav ett land som befinner sig utanför 

steady state kommer att röra sig mot denna nivå av kapital. 

 

Inkomst per capita kan enligt Solow modellen öka då så kallade “chockar” sker i en ekonomi (Jones, 

1998). Dessa händelser påverkar landets produktionsfaktorer vilket i sin tur leder till att  en ekonomi 

som befinner sig i steady state får nya förutsättningar. Chockar kan enligt Jones påverka många olika 

parametrar relaterade till produktionsfunktionen men de som främst är aktuella i denna studie är 

ökning av investeringar, alltså sparande, och ökning av populationstillväxt. Enligt 

Nationalencyklopedin (2016) definieras befolkningstillväxt som ett mått på hur mycket befolkningen 

ökar. Tillväxten beror på antalet födda och döda samt hur många som flyttar till eller från landet. En 

årlig befolkningstillväxt om 2% fördubblar befolkningsmängden på 35 år. 

 

Det har genomförts ett flertal olika försök med syfte att kunna beskriva migration teoretiskt samt att 

försöka förstå dess mönster. Lee presenterade på 1960-talet en teori som tydliggör varför människor 

väljer att migrera (Peters & Larkin, 2008). Teorin i sin helhet kommer från den neoklassiska 

mikroteorin som baseras på individens beslut. När en person i fråga övervägt alla för och nackdelar i 

sitt hemland mot det eventuella destinationslandet och summan av dessa blir positivt, i detta fall att 

levnadsstandarden för individen skulle vara högre, väljer personen enligt Lundh (1999) att flytta. 

  

Peters & Larkin (2008) beskriver att teorin byggs av påverkande faktorer som kan placeras i fyra 

grupper, bland annat faktorer som är kopplade till ursprungsplatsen, faktorer som är kopplade till 

destinationsplatsen, förhindrade faktorer och personliga faktorer. Push- and pull teorin beskriver det 

förlopp som sker och förklarar att det finns en rad olika faktorer i den miljön personen lever i, som gör 

att hon väljer att flytta, dessa ses som minus. Samtidigt som hänsyn tas till dessa minusfaktorer finns 

det även plusfaktorer samt faktorer som inte påverkar valet över huvud taget. På samma sätt finns 

dessa tre faktorer med vid den påtänkta miljön i destinationslandet. Exempel på olika orsaker till att en 

person väljer att migrera kan vara brist på försörjningsmöjligheter, möjlighet att utvecklas och politisk 
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förföljelse. Samtidigt finns aspekter som familj, vänner och religionstillhörighet, dessa kan tala för att 

personen väljer att stanna i sitt hemland. Möjligheter att förändra, förverkliga och försörja sin familj 

samt sitt eget liv ses enligt KAKI (2005) ofta som drivkrafter för migration. 

3.6 BNP & BNP per Capita 
Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på landets totala produktion under en bestämd tidsperiod 

(Sandelin, 2005). BNP mäter med andra ord värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i landet 

under ett år, som är den vanligaste tidsaspekten. För att relatera detta till individens vardag beskriver 

Sandelin BNP med hjälp av en exemplifiering av en persons privatekonomi, där kan BNP likställas 

med individens lön innan sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och skatt. I detta mått ingår endast de 

varor och tjänster som produceras inom landets geografiska gränser. BNP är ett vanligt mätverktyg för 

att jämföra ett lands tillväxt i förhållande till ett annat. Detta är ett av de vanligaste 

nationalekonomiska måtten, men det finns en del svagheter hos måttet (Friberg, 2007). BNP beskriver 

endast den ekonomiska tillväxten i ett land, ett naturligt mått på ett lands ekonomiska utveckling, men 

det kan också vara intressant att titta på fler faktorer än detta så som välfärdsranking och 

livskvalitetsranking. BNP tar heller inte hänsyn till vad som produceras utan enbart hur mycket. Dessa 

anledningar gör att detta mätverktyg kan kritiseras. Enligt Friberg kan detta exemplifieras på så vis att 

ifall Sveriges BNP ökar med 10 procent under ett år, innebär detta då att svenskarna blivit 10 procent 

lyckligare? Detta är en slutsats som enligt Friberg säkerligen inte stämmer 

 

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP per Capita) beräknas som summan av alla varor och tjänster 

producerade i ett land under ett år, med undantag för de varor som används under produktionen, denna 

summa divideras sedan på antalet invånare i landet (Carlgren, 2016). Även om Kina är ett mycket 

större och rikare industriland med betydligt högre BNP än Luxemburg, har Luxemburg ett högre BNP 

per capita på grund av skillnaden i antalet invånare i länderna. 
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4. Metod 
4.1 Tillvägagångssätt 
För att besvara frågeställningen som denna studie behandlar utförs ekonometriska undersökningar med 

målsättning att finna samband som styrker befintliga teorier, eller skapar utrymme för nya välgrundade 

diskussioner med anknytning till andra faktorer än de nationalekonomiska variabler som testats i 

denna undersökning. Data som behandlas avgränsas till dagens 28 medlemsländer i EU där Finland, 

Sverige och Tysklands genomsnittliga nettomigration visas separat för att skapa en överblick gällande 

hur olika typer av migrationspolitik, geografisk position, historia och ekonomisk storlek förekommer 

inom EU och att nettomigrationen skiljer sig åt mellan unionens medlemsländer. Regressioner 

genomförs där de olika ekonomiska variablerna ställs i relation till den genomsnittliga 

nettomigrationen för hela EU. De tre utvalda länderna exkluderas från EU-gruppen. 

 

De variabler som används i studien har valts med hänsyn till faktorer som i tidigare studier ansetts 

relaterade till migration och ekonomisk utveckling. Det slutgiltiga urvalet är baserat på hur stark 

anknytning variablerna har till de nationalekonomiska teorier som diskuteras i denna studie. De 

variabler som inkluderas i studien anges i avsnitt 4.4 Variabler tillsammans med en deskriptiv 

beskrivning och en redogörelse för mätetal och enhet. För att besvara studiens frågeställning samt 

uppnå studiens syfte kommer en regressionsanalys tillämpas med hjälp av paneldata. Modellen är 

specificerad för alla EU-länder med nettomigration som beroende variabel och utvalda 

nationalekonomiska faktorer som förklarande variabler. Dessa tester utförs med hjälp av 

statistikverktyget SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

EU:s alla medlemsländer har demokratiskt styre, vilket innebär att varje individs politiska åsikt ska 

ligga till grund för den politik som förs i landet. Denna studie väljer därför att inkludera variabeln 

BNP per capita istället för BNP eftersom denna variabel sätts i förhållande till landets population och 

ger en indikation till den egentliga ekonomiska ställningen till skillnad från BNP som endast beskriver 

landets totala produktion av varor och tjänster. 
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4.1.1 Regressionsmodell 

I Modell 1 inkluderas alla variabler tillsammans med dummyvariabler för att beskriva förändring över 

tid. Variablerna benämns i formeln enligt följande: Arbetslöshet (Arb), Människor i arbetsför ålder 

(Mia), GINI koefficient (Gini), BNP per capita (Bpc), Handel (Ha), Barnafödsel (Bf). 

 

 
 

I Modell 2 exkluderas de variabler som visat sig vara starkt insignifikanta i Modell 1. Bland dessa 

insignifikanta variabler finner vi även dummyvariablerna för tid som även de exkluderas. Formeln 

som ligger till grund Modell 2 ser därför ut som följande: 

 

 
 

Dummy trap är ett problem som kan uppstå då dummyvariabler för en kvalitativ variabel introduceras 

i en regressionsmodell utan viss varsamhet och kommer att leda till problemet perfekt kollinearitet 

som innebär ett perfekt linjärt förhållande bland variablerna (Gujarati, 2008). För att undvika att falla i 

dummy trap är det därför viktigt att inte introducera dummies för alla, i vårt fall tidsperioder, utan helt 

enkelt exkludera den första tidsperioden som representerar interceptet. 

 

I regressionerna som utförs i studien används Least Square Dummy Variable modellen. Modellen 

beskriver linjer, som i detta fall representerar var och en av de fyra landsgrupperna, med konstanta 

koefficienter för de olika grupperna men med olika intercept på y-axeln. Syftet är att individualisera 

länderna som inkluderas i modellen men behålla de gemensamma värdena för koefficienterna 

konstanta för att visa på de skillnader som råder i nettomigrationen bland de olika länderna men 

behålla en snitteffekt av de olika variablerna för alla länder gemensamt. Vid genomförande av 

regressionerna utelämnas “EU-gruppen” och blir därmed bas. Med bas menas att EU gruppens 

skärning med y axeln blir det värde som de övriga 3 länderna jämförs med. 

4.2 Data: The Quality of Government Institute (QOG) 
Den data som används för samtliga variabler i denna studie är hämtad från QoG. The Quality of 

Government Institute är ett oberoende forskningsinstitut inom Göteborgs Universitet och erbjuder ett 

dataset med tidsseriedata och ett flertal relevanta variabler för vår frågeställning över en tillräckligt 

lång tid för att skapa en bild av migrationens relation till de nationalekonomiska variablerna. Den typ 

av data som används är paneldata och består av flerdimensionell data som involverar mätningar över 
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tid. Datan innehåller observationer av ett flertal fenomen som erhålls under olika tidsperioder. 

Tidsserier och tvärsnittsdata kan betraktas som de enskilda dimensionerna i paneldatasetet. (Moffatt, 

2015) 

4.2.1 Variabler 

Variabeln arbetslöshet mäts som en procentsats där antalet icke sysselsatta människor beräknas som 

en andel av totalt antal människor i arbetskraften. Denna variabel inkluderas i studien med bakgrund 

av Harrisons studie där han poängterar att invandringen visat sig bidra till positiv ekonomisk 

utveckling i Sverige. Arbetslösa människor kostar pengar och det får därför antas att de människor 

som invandrat till Sverige under den period som Harrison studerat har funnit en plats på 

arbetsmarknaden inom en inte allt för lång tid.  

 

Variabeln barnafödsel mäts i antal födda barn per kvinna och inkluderas i studien med bakgrund av 

Ruist studier där han menar att antalet födda barn per kvinna har minskat och är en bidragande effekt 

till den avtagande befolkningstillväxten i västvärlden. Strömbäck diskuterar vidare den demografiska 

försörjningskvoten i sin studie vilket även har en koppling till hur många barn som föds i landet vilket 

ytterligare motiverar denna variables betydelse i samband med nettomigration.  

 

Variabeln BNP per capita mäts i valutakursen för USD år 2005 och används för att ställa ett lands 

ekonomiska välfärd i relation till deras migrationssiffra. Ett högt BNP per capita möjliggör ett högre 

sparande och därmed ökade investeringar vilket enligt Mankiw är en faktor bakom en större 

kapitalstock och ökade produktionsmöjligheter och antas vara något som länder eftersträvar. Ökade 

investeringar möjliggör även att mer pengar kan gå till att utveckla faktorer kopplade till integrationen 

av invandrare som enligt Strömbäck är den viktigaste delen för en lyckad invandringssituation. Även 

studien utförd av Mattern et al (2016) poängterar att det finns möjlighet till ekonomisk vinning i 

samband med lyckad invandring. Data för BNP per Capita är hämtad för intervallet 1993 - 2013 och är 

beräknad på årsbasis, varav populationsmängden som används vid beräkningen även den är hämtad 

vid mitten av kalenderåret.  

 

Variabeln handel mäts som procent av BNP för varje enskilt land och inkluderar summan av import 

och export. Strömbäck är övertygad om att migration har en positiv inverkan på handeln då 

immigranter erbjuder unik kunskap om bland annat utbud, efterfrågan och normer hos internationella 

marknader som tidigare inte varit en handelspartner eller ett land där utländska direktinvesteringar 

placerats.  
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Variabeln inkomstfördelning mäts med hjälp av det ekonomiska måttet ginikoefficient och 

 inkluderas i studien med antagandet att länder med redan stora inkomstklyftor inte upplever sig 

lämpade att ha en stor invandring. Hunt anser att det är är en fördel om invandrare har en annan 

utbildningsnivå och en differentierad specialisering än den inhemska befolkningen då invandrare då 

kan ta enklare, ofta lägre betalda jobb, för att låta den inhemska befolkningen fokusera på sina 

specialiserade områden. Detta må ha som följd att inkomstklyftorna ökar i samhället och kan ha en 

inverkan på landets migrationspolitik. Måttet för ginikoefficient mäter på en skala mellan 0 - 100 där 

ett högt värde innebär att en stor del av landets inkomst finns hos ett fåtal personer. 

 

Variabeln människor i arbetsför ålder inkluderar alla människor i åldersspannet 15-74 år och 

inkluderas i denna studie med bakgrund av Ruist studier där han menar att befolkningstillväxten i 

västvärldens länder skulle vara negativ utan invandringen. Data är framtagen årligen under 

tidsperioden 1993-2013 och mäts i procent av den totala årliga befolkningsmängden i varje enskilt 

land. 

 

Variabeln nettomigration beskriver den årliga nettomigrationen som skett till vardera av EUs alla 28 

medlemsländer under perioden 1993-2013. Data mäts endast till 2013 vilket innebär att den stora 

flyktingvåg som drabbat Europa under 2015 och 2016 inte finns med i beräkningarna. Detta anses 

positivt då denna chock är en händelse utöver det normala och de ekonomiska följderna av denna 

migration ej är fullkomligt definierade. Variabeln nettomigration representerar antalet personer där 

den årliga differensen mellan immigration och emigration resulterar i den slutgiltiga data. Ett positivt 

resultat innebär att ett land haft en positiv befolkningstillväxt kopplat till migration med en större 

andel immigration än emigration, varav ett negativt resultat innebär motsatsen. Variabeln inkluderar 

alla människor som flyttat till eller ifrån de aktuella länderna och mäts styckvis. Nettomigration är den 

genomgående beroende variabeln i denna studie. 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av den deskriptiva statistik som råder för samtliga variabler som 

används i denna studie. Maximalt antal möjliga observationer för tidsperioden och EUs 28 

medlemsländer uppgår till 588 stycken. Från tabellen utläses till exempel att medelvärde och median 

för BNP per capita skiljer sig på ett sätt som tyder på att det råder viss ojämn fördelning av rikedomar 

inom EU. Hos de variabler som mäts i procent anges det i tabellen. I variabeln handel inkluderas både 

export och import, vilket förklarar att medelvärdet överstiger 100%. För variabeln inkomstfördelning 

finns 292 observationer av 588 möjliga och den data som finns tillgänglig gäller för de senaste 10 åren 

av tidsperioden (2004-2013). 
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4.2.2 Deskriptiv statistik 

Data till var och en av de beroende variablerna för de 28 EU-medlemsländerna har samlats in under 

tidsperioden 1993-2013. Det finns avvikelser att ta hänsyn till då samtliga länder inte har fullständig 

data för varje år under den utvalda tidsperioden. Deskriptiv statistik presenteras i Tabell 1: Samlad 

deskriptiv statistik tillsammans med ett förtydligande av vilka länder som saknar data för vilka år och 

för vilka variabler. För de observationsavvikelser som finns i data kommer programmet ej anta värdet 

noll, utan väljer istället att utesluta den rådande perioden som saknar resultat. Detta istället för att anta 

ett värde av noll som skulle ge missvisande resultat. 

 

Tabell 1: Samlad deskriptiv statistik 

 N Medel Median Std. 

Avvikelse 

Minimum Maximum 

Arbetslöshet 525 8,8% 7,9% 4,25 1,9% 27,5% 

Barnafödsel 588 1,53 1,47 0,24 1,09 2,28 

BNP per Capita 588 24 634 20 634 16 740 2 457 87 773 

Handel (% av BNP) 588 101% 87% 51 36% 357% 

Inkomstfördelning 292 31,3 31,3 3,5 23,7 39,5 

Människor 

i arbetsför ålder 

586 67% 67,3% 1,62 63% 72% 

Nettomigration 583 37 444 9 361 121 178 -557 739 1 183 877 

Realränta 416 4,8% 4,7% 7,3 -70,4% 93,9% 

Källa: QOG 

 

För variabeln arbetslöshet saknas data för de 3 till 7 första åren av den totala tidsperioden för länderna 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och 

Slovenien. Variabeln inkomstfördelningen är observerad under tidsperioden 2004-2012 och det totala 

antalet observationer uppgår därför till 292. För variablerna människor i arbetsför ålder och 

nettomigration saknas enbart totalt 7 observationer, för nettomigration är dessa under åren 1993 - 1997 

för Frankrike och för människor i arbetsför ålder saknas observationer för Grekland och Slovenien 

2013.   
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4.3 Multikollinearitet 
Multikollinearitet är ett fenomen som uppstår då två eller flera oberoende variabler är korrelerade med 

varandra (Nyman, 2014). När en beroende variabels regressionskoefficient skattas med hjälp av OLS 

kan bara variation som är unik för just den variabeln användas. Variation som delas med andra 

oberoende variabler kan inte användas eftersom att det är omöjligt att veta vilken variation som 

kommer från vilken variabel. Detta har enligt Nyman som följd att den användbara variationen 

minskar vilket medför att skattningen av den beroende variabeln blir sämre, koefficienternas 

standardfel blir större och möjligheten att hitta statistiskt signifikanta resultat minskar. I och med att 

multikollinearitet medför att den användbara variationen minskar är problemen som uppstår relaterade 

till svårigheter som uppstår vid regressioner som utförs med små data set. Det är därför enligt Nyman 

svårt att avgöra hur mycket multikollinearitet som kan accepteras då det bland annat beror på vilken 

fråga som skall besvaras och hur många observationer som ursprungligen finns tillgängliga. Graden av 

multikollinearitet mäts genom att jämföra korrelationen mellan de olika variabler som används i testet 

där ett korrelationsvärde över eller under 0,7 respektive -0,7 visar att hög korrelation förekommer 

mellan två variabler och åtgärder bör vidtas. Korrelationstalet mäts mellan -1 och 1. 

 

Ett test för multikollinearitet har utförts för variablerna som används i denna undersökning. Resultatet 

tyder på att det inte finns några variabler som har problematiskt hög korrelation med varandra. 

 Vänligen se bilaga 7.1 Multikollinearitet  för en överblick av resultatet från detta test. 

4.4 Autokorrelation 
Fenomenet autokorrelation är ett mått för graden av korrelation som finns mellan en tidsserie av 

observationer och den samma tidsperiodens laggade värden av sig själv och resulterar i att feltermens 

slumpmässighet störs (Gujarati, 2008). Autokorrelation medför att OLS estimatorerna inte längre är de 

mest effektiva och det finns åtgärder som kan vidtas för att minska detta problem. Investopedia (2017) 

menar att vetskapen om autokorrelation kan vara användbar och används bland annat vid teknisk 

analys på den finansiella marknaden för att avgöra hur stor inverkan tidigare priser har på framtida 

priser. På den finansiella marknaden används autokorrelationsmåtten som en indikation på om det 

finns tecken på momentum hos en variabel. I regressionerna som utförs i denna studie skulle tecken på 

autokorrelation innebära att tidigare värden av till exempel handel har en inverkan på framtida värden 

av denna variabel vilket skulle påverka hur tolkningen av denna variabel skulle ske för att vara så 

korrekt som möjligt. 

 

För att mäta graden av autokorrelation för data som används i denna studie utförs ett Durbin Watson 

test där autokorrelation hos residualerna från regressionerna analyseras. Durbin Watson teststatistikan 

mäter enligt Investopedia alltid mellan 0 och 4 varav ett värde om 2 betyder att det inte förekommer 
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någon autokorrelation i urvalet av data. Värden som närmar sig 0 tyder på positiv autokorrelation och 

värden som närmar sig 4 tyder på negativ autokorrelation. Positiv autokorrelation innebär att en 

ökning av en variabel i en tidigare period leder till en proportionerlig ökning i kommande tidsperioder, 

varav negativ autokorrelation innebär att en ökning i en tidigare tidsperiod leder till en proportionerlig 

minskning i kommande tidsperiod. 

 

Resultatet av testet visade på att Modell 1 hade en Durbin Watson statistika om 1,172 och Model 2 en 

statistika om 0,607 vilket tyder på positiv autokorrelation och att framtida värden kommer att öka till 

följd av en föregående ökning av en variabels värde. Detta är en följd av att BNP utvecklingen har haft 

en genomsnittlig uppåtgående trend hos EUs medlemsländer under den granskade perioden. 

Autokorrelationen kommer att påverka testets t-kvoter men ingen åtgärd har gjorts för att korrigera för 

den positiva autokorrelationen. I bilaga 7.2 Autokorrelation illustreras resultatet från testet av 

autokorrelation som genomförts för variablerna i denna studie.  
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5. Resultat 
5.1 Modell 1 
I Modell 1 inkluderas alla variabler som behandlats i metodavsnittet i en LSDV regression där EU 

gruppen används som bas. Regressionen inkluderar även dummyvariabler för tid. Syftet med dessa är 

att ta hänsyn till årlig varians hos de olika variablerna. Resultatet visar dock enbart icke signifikanta 

värden för dessa tidsvariabler, vilket betyder att den årliga variansen enligt resultatet för denna 

regression inte har någon inverkan på dagens värden för de olika variablerna. Regressionen visar 

vidare på fler icke signifikanta värden, bland dessa variabler hittar vi arbetslöshet, människor i 

arbetsförålder, ginikoefficient och barnafödsel. Dessa kommer att exkluderas i Modell 2 för att skapa 

en bättre modell. 

 

I Tabell 2 presenteras resultatet av regressionen som utförts i Modell 1. Signifikanta resultat på 

respektive signifikansnivå 5 % och 10 % indikeras med * respektive **. De signifikanta variablerna, 

som enligt dessa resultat kan anses ha en inverkan på migrationssiffran i de tre länderna är BNP per 

Capita och handel. Resultatet visar att för varje extra dollar av BNP per Capita leder till en 

genomsnittlig ökning av invandring om 3,97 personer. Ett rikare land skulle därför enligt denna 

regression ha ett högre antal invandrare än ett fattigt land. Resultatet visar vidare att en ökad andel 

handel skulle påverka den genomsnittliga migrationssiffran negativt hos de 3 länderna. Ökad andel 

handel om 1 % skulle leda till en minskad nettomigration om 1134,3 människor per år. 

 

I Tabell 2 inkluderas samtliga variabler i en LSDV regression med EU gruppen som bas. Med 

samtliga variabler inkluderade i modellen kan avläsas att endast BNP per Capita och Handel som 

procent av BNP är signifikanta, resterande variabler som Arbetslöshet, Människor i arbetsför ålder, 

ginikoefficient samt Barnafödsel har ett insignifikant resultat i denna modell då testet baseras på en 

signifikansnivå på 95%. En av de insignifikanta variablerna är människor i arbetsför ålder, denna 

variabel har en positiv korrelation till nettomigrationen. Arbetslösheten som också är insignifikant 

visar även där en positiv relation till nettomigrationen. Samma gäller Människor i arbetsförålder och 

ginikoefficienten med ett insignifikant värde men en positivt koppling till nettomigrationen.  

 

Då EU gruppen utelämnas och utgör basen för regressionen innebär det att till exempel Sverige enligt 

Tabell 2 i genomsnitt har en genomsnittlig lägre årlig nettomigration om 56978,2 jämfört med EU 

gruppen. Dummyvariabler för varje år introduceras för att beskriva den årliga variansen hos 

variablerna och därmed utnyttja paneldatan till fullo. 
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Tabell 2: Resultat av Modell 1 

 B Std. Avvikelse t Sig. 
Konstant −258863,4 485680,1 −0,53 0,595 
Arbetslöshet 365,3 2207,5 0,17 0,869 
Människor i arbetsförålder 6097,7 6051,4 1,01 0,315 
Ginikoefficient 539,2 2598,1 0,21 0,836 
BNP per Capita 3,97 0,65 6,13 0,000* 
Handel (% av BNP) −1134,3 175,3 −6,47 0,000* 
Barnafödsel −64773,9 49440,2 −1,31 0,191 
D1996 −36097,5 161011,5 −0,23 0,823 
D1998 −29931,3 124507,2 −0,24 0,81 
D1999 −27289,7 127188,5 −0,22 0,83 
D2000 −21898,7 123516,2 −0,18 0,859 
D2001 −124623,2 122753,9 −1,02 0,311 
D2002 −46746,2 122489 −0,38 0,703 
D2003 −33457,8 121692,8 −0,28 0,784 
D2004 58,8 116873,7 0,001 1 
D2005 −1598 116903,9 −0,01 0,989 
D2006 −1729 116656,8 −0,02 0,988 
D2007 3726,5 116559,3 0,03 0,975 
D2008 −4198 116285,7 −0,04 0,971 
D2009 −30964,3 116482,9 −0,26 0,792 
D2010 −17931 116551,6 −0,15 0,878 
D2011 −10624,6 116616,8 −0,09 0,927 
D2012 −11921,2 116976,8 −0,10 0,919 
Finland −93253,8 42007,4 −2,22 0,027 
Tyskland −53639,4 51047,2 −1,05 0,294 
Sverige −56978,2 43668,3 −1,31 0,193 

Källa: Sekundärdata i SPSS 
Not: Signifikant på 5 % nivå *, Signifikant på 10 % nivå ** 

5.2 Modell 2 
I förhand antogs variansen över tid vara en viktig del av testet för att skapa en rättvis bild av 

verkligheten. Regressionerna som utfördes visade däremot på genomgående icke signifikanta värden 

för tidsperioderna och dessa exkluderas därför i denna modell. Vidare exkluderas även de variabler 

som i Modell 1 visade sig vara väldigt insignifikanta. Dessa åtgärder leder till att variabeln för 

barnafödsel är signifikant på en 10 % signifikansnivå. Resultatet visar att BNP per Capita och handel 

fortfarande förhåller sig till migration på ett liknande sätt som i Modell 1. Den skillnad vi kan se är att 

i denna modell är även barnafödseln signifikant** och variabeln kan därmed anses påverka den 

genomsnittliga migrationssiffran. Variabeln barnafödsel visar sig ha en negativ inverkan på 
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migrationen. En genomsnittlig ökning med ett barn per kvinna skulle enligt resultatet leda till en 

genomsnittlig minskning i nettomigrationen om 44311,4 hos de tre länderna vilket framgår i Tabell 3. 

 

Baserat på de resultat och teorier som ligger till grund för denna undersökning kan det konstateras att 

goda ekonomiska förutsättningar möjliggör för en större volym invandring med större chans att denna 

blir ekonomiskt lönsam. Resultaten från studien tyder vidare på att ett land som upplever en situation 

där antalet födda barn per kvinna är avtagande mot lägre nivåer har en större benägenhet att öka 

invandringen med målsättningen att motverka en negativ befolkningstillväxt. Variabeln handel 

uppvisade liknande samband som variabeln barnafödseln där resultatet kan tolkas som att ett land som 

upplever en minskande andel handel kommer att finna motivation att öka invandringen. 

 

Tabell 3: Resultat av Modell 2 

 B Std. Avvikelse t Sig. 
Konstant 122533,9 33244,5 3,69 0,000* 
BNP per Capita 3 0,347 8,66 0,000* 
Handel (% av BNP) −869,6 98,9 −8,8 0,000* 
Barnafödsel −44311,4 23370,8 −1,9 0,058** 
Finland −77827,6 25190,4 −3,09 0,002* 
Tyskland 81664,9 25546,1 3,2 0,017* 
Sverige −60102,6 25142,5 −2,39 0,001* 

Källa: Sekundärdata i SPSS 
Not: Signifikant på 5 % nivå *, Signifikant på 10 % nivå ** 
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6. Analys 
De regressioner som genomförts samt de teoretiska utlåtandena ligger till grund för möjligheten att 

besvara om det finns samband mellan ekonomiska faktorer och EU-länders nettomigration. I detta 

avsnitt kommer diskussionen att kretsa kring resultaten från undersökningen, resultatens relation till 

tidigare teorier med en genomgående koppling till ekonomisk utveckling och migration som helhet. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan ekonomiska variabler och den 

nettomigration som skett inom EU. De regressioner som genomförts för att besvara denna 

frågeställning har haft nettomigration som beroende variabel samt inkluderat de oberoende variablerna 

som antas påverka dennes utfall. Regressionen saknar dock stöd för vilken riktning kausaliteten sker i 

detta samband- om det är nettomigrationen som påverkar till exempel BNP per capita eller om det är 

BNP per capita som påverkar nettomigrationen. Det finns därför utrymme att utifrån resultatet i detta 

avsnitt även diskutera hur migration i sin tur påverkar de ekonomiska variabler som används i studien. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Ekonomiska faktorer och migration 

Resultatet från Modell 2 visar att handel, BNP per capita och barnafödsel är variabler som visar ett 

signifikant samband med nettomigration. BNP per capita är ett rent ekonomiskt mått och beskriver till 

väldigt stor del hur god ekonomi som råder i ett land. Att denna variabel uppvisar ett positivt samband 

med migrationssiffran tyder på att ett land med god ekonomi med större sannolikhet har en högre 

nettomigration än ett land med sämre ekonomi. Strömbäck (2015) är fast besluten om att en bättre 

integration gör alla till vinnare i migrationsfrågan. Alla invandrare kommer inte att kunna gå direkt in 

på arbetsmarknaden utan är i behov av språkkunskaper och specialisering inom en bransch där det 

råder efterfrågan på arbetskraft och där ingångslönerna ligger på en lämplig nivå ur båda parters 

synvinkel. Att skapa dessa förutsättningar kostar pengar och är även en del av bakgrunden till den här 

studien då invandringen till slut blir en fråga om kostnad och moral. Har ett land råd att visa god 

moral? 

 

Enligt Nannesson (2016) behövs invandringen för att kompensera för en negativ befolkningstillväxt. 

Resultatet från Modell 2 visar att variabeln barnafödsel har ett signifikant samband med 

nettomigration där ett ökat antal födda barn per kvinna leder till minskad invandring. Motsatt leder 

minskad barnafödsel till ett större behov av invandring och därmed även en ökad sannolikhet för en 

tillväxt i nettomigrationen. En avtagande befolkningstillväxt är ett gemensamt problem för 

västvärlden, där en föråldring av befolkningen leder till att en större mängd pensionärer en dag ska 
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försörjas av en mindre andel arbetande menar Nannesson. Då barnafödseln har ett signifikant samband 

med migrationsnivån ifrågasätts det icke signifikanta värdet för variabeln människor i arbetsför ålder. 

Antalet människor i arbetsför ålder bör ha en direkt inverkan på den migrationspolitik som förs i ett 

land då det innebär en indikation på hur mycket resurser som finns att tillgå. 

 

Resultatet från både Modell 1 och 2 tyder på att en ökad andel handel i förhållande till BNP skulle 

bidra till en minskad nettomigration. Detta innebär i motsatt riktning att en minskande andel handel 

hos ett land skulle innebära uppskov om att öka invandringen. Invandring och globalisering ligger 

varandra nära till hands och kan vara förklaringen till detta fenomen. Globalisering påverkar enligt 

Braunerhjelm et al. (2009) samhället på många olika sätt varav politik, ekonomi och företagande är 

några av de områden som ligger denna studie nära till hands. Globalisering, som avser en process där 

gränser mellan länder har en avtagande betydelse och kulturer blandas är en brasa som får sitt bränsle 

av bland annat migration, då internationell migration enligt Castles et al. (2014) är en integrerad del av 

globaliseringen. 

 

Strömbäck (2015) har i en tidigare studie tittat på globaliseringens betydelse för Sverige under 

perioden 1960 - 2013 genom att granska import och export som andel av BNP, alltså på samma sätt 

som i regressionen som utförts i denna studie. Under denna period näst intill fördubblades exportens 

andel av BNP från 23 % till nästan 46 % (Strömbäck, 2015). Det är därför ingen omöjlighet att länder 

som upplever en avtagande handel finner motivation att öka invandringen med syfte att åter gynna 

landets situation till omvärlden och öka utbytet av varor och tjänster över landets gränser. För att 

koppla denna faktor till BNP per Capita variabeln som enligt resultatet visade på signifikant inverkan 

antas en situation då ett land med god ekonomi ha större möjlighet att åtgärda en avtagande handel 

genom att ta beslut om en större invandring till landet för att på sikt öka utbytet av varor och tjänster 

med andra länder. 

 

Bland de insignifikanta variablerna finner vi variabeln människor i arbetsför ålder, denna variabel har 

en positiv korrelation till nettomigrationen. Detta innebär att en ökning i nettomigration skulle leda till 

att människor i arbetsförålder också ökar, detta konstaterar även Hunt (2016) i sitt uttalande i den 

forskning hon genomfört. Hon menar att detta bland annat sker på grund av det vanliga uppstartandet 

av eget företagande bland de nyanlända. Arbetslösheten som också är insignifikant visar även där en 

positiv relation till nettomigrationen. Enligt detta resultat säger de emot resultatet av människor i 

arbetsförålder, vilket kan ifrågasättas. Samma gäller ginikoefficienten med ett insignifikant värde men 

med en positivt koppling till nettomigrationen. Variabeln barnafödsel är även den insignifikant och 

antar istället en negativ korrelation till nettomigrationen. Detta innebär att barnafödseln kommer 

minska om nettomigrationen ökar, här kan även kausaliteten i testet ifrågasättas, ett möjligt utfall är att 

vid en minskning av barnafödsel finns ett behov av ökad nettomigration. Detta antagande styrks även 
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av Ruist (2016) som konstaterar att befolkningstillväxten måste fortsätta öka eller åtminstone hålla sig 

borta från en minskning om äldreförsörjningskvoterna ska kunna fyllas. 

 

Måttet ginikoefficient visar sig ha vissa brister och dess resultat bör tolkas med viss varsamhet. Ett 

problem med måttet är att det inte tar hänsyn till inkomstnivån i det aktuella landet, utan bara till de 

relativa inkomsterna (Nannesson, 2016). Detta medför att rika länder kan ha samma ginikoefficient 

som ett fattigt land, även om levnadsstandarden skiljer sig markant mellan länderna. Ett annat problem 

är att ginikoefficienten inte tar hänsyn till förmögenheter. Detta medför enligt Nannesson att länder 

med låg spridning lönemässigt men där ett fåtal personer har all förmögenhet, kommer att ha ett lågt 

värde för ginikoefficienten även om den ekonomiska situationen är väldigt orättvist fördelad i landet. 

6.1.2 Ekonomisk tillväxt och Migration 

 

“Invandring ligger i nationens intresse” 

 

- Jesper Strömbäck 

 

Mankiw understryker med den neoklassiska tillväxtteorin hur viktigt investeringar och humankapital 

är för att skapa tillväxt i en ekonomi. I ett Europa där befolkningstillväxten, utan invandring, stagnerar 

blir därför invandringen en viktig pelare i konstruktionen av en god ekonomi (Nanneson, 2015). 

Strömbäck (2015) pekar framförallt på hur kunskap, innovationer, teknik, entreprenörskap, effektiva 

produktionsprocesser, kompetensförsörjning och en fungerande matchning på arbetsmarknaden är 

viktiga faktorer i detta sammanhang med en stark anknytning till migrationsfrågan och invandringen 

kan därför enligt honom påverka den ekonomiska tillväxten på många sätt. Resultatet av denna studie 

visade på ett positivt samband mellan BNP per capita och migrationsnivån, vilket stödjer Strömbäcks 

teorier om invandringens positiva ekonomiska effekt. 

 

Som tidigare nämnt finns det olika typer av invandring varav de ekonomiska effekterna kan skilja sig 

markant mellan dessa. Arbetskraftsinvandringen behövs enligt Nannesson (2016) för att avhjälpa 

kompetensbrist, öka näringslivets konkurrenskraft och kompensera för en negativ befolkningstillväxt 

och är därför i de flesta fall direkt lönsam för mottagarlandet beroende på utbildningsnivå och 

situationen på den inhemska arbetsmarknaden. Utbildning och matchning på arbetsmarknaden är för 

övrigt de faktorer som enligt Strömbäck (2015) spelar en stor roll i hur väl integrationen av de 

nyanlända människorna fungerar. Det är även denna process som kan komma att bli kostsam. 

Resultatet av undersökningen i denna studie med stöd av Solows tillväxtteori där investeringar, på 

lång sikt, gynnar ekonomiskt tillväxt kan därför kopplas till varför länder med god ekonomi har 
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möjlighet att ta emot en större mängd människor och har även ökad förmåga till god integration och 

därmed långsiktig nytta av invandringen. 

 

Utbildningsnivån hos den invandring som sker till ett land bör enligt Hunt (2016) gärna inte matcha 

den nivå som redan finns hos lokalbefolkningen. Detta för att finna luckor på arbetsmarknaden och 

kunna erbjuda jobb som den lokala befolkningen inte kvalificerar till. Hunt (2016) menar att detta 

leder till att alla kan fokusera på vad de är bra på vilket skulle leda till en generellt högre produktivitet 

och således ekonomisk tillväxt i landet. Ett exempel på detta är den stora nytta som Sverige dragit av 

den kompetens och arbetskraft som Indiska IT-ingenjörer bidragit med till den Svenska industrin.   

 

Teorin om tillväxt per capita i Solow-modellen beskriver hur en ekonomi kan gynnas av olika typer av 

“chockar” kopplade till landets produktionsfaktorer. Dessa chockar skapar nya förhållanden i 

ekonomin med nya förutsättningar och ett nytt, potentiellt högre, steady state (Charles I. Jones, 1998). 

Sambandet mellan ett högre BNP per Capita och ökad migration stöds av denna teori. En ökad 

befolkningsmängd möjliggör ökad produktion och ett mer effektivt användande av landets kapital. 

Dessa nyanlända människor kommer inom sinom tid att spara pengar på ett bankkonto, vilket därav 

möjliggör för ökade investeringar då ett ökat sparande, enligt de Keynesianska teorierna, leder till 

lägre räntor. Tiden det tar för detta optimala utfall att äga rum är åter beroende av hur väl integrationen 

lyckats, vilket Strömbäck (2015) är fast besluten om. 

6.1.3 Övriga faktorer och attityd till invandring 

De undersökningar som genomförts visar på att det finns samband mellan goda ekonomiska 

förhållanden och den migrationspolitik som förs inom EU. Det finns dock undantag. Finland har goda 

ekonomiska förhållanden men en migrationssiffra som inte förhåller sig till dessa värden på samma 

sätt som i till exempel Sverige. Finland, som geografiskt och ekonomiskt är i stort sett likvärdigt med 

Sverige har under den granskade tidsperioden 1993-2013 tagit in 541 827 färre invandrare än Sverige 

(se bilaga 8.4 Jämförelse Finland - Sverige) enligt data från QOG (2015). En alternativ anledning till 

detta skulle kunna vara att Finland har ett krigsdrabbat förflutet och detta medför att attityden till 

invandring påverkas av ett överbeskyddande, då de finländska medborgarna värnar om den kultur, 

ekonomi och välfärd som de byggt upp sedan efter krigstiden.  

 

Om nu så är fallet, att de finländska medborgarna är rädda om sitt eget. Att de upplever att bandet till 

de fabriker, jobb och bostäder de tillsammans byggt upp under årens gång hålls ihop av en skör tråd, 

bör de kanske leka med tanken att Finland istället skulle vara en stad med drygt 5 miljoner invånare. 

Lena Andersson (2016) skapar denna bild av Sverige i hennes artikel “Om Sverige vore en storstad” 

som publicerades i DN den 10 december 2016. I artikeln skapar hon en bild av Sverige som en 
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brusande storstad med en stor befolkning på liten yta istället för ett glest bebott land. Andersson menar 

att befolkningen i en stad av denna typ inte skulle lägga någon energi på att fundera över vilka som 

felaktigt släppts in i staden som en orsak till de problem som uppstår i vardagen. Vidare menar hon att 

ytterst få skulle finna det acceptabelt att sortera och bestämma vilka som skulle få bosätta sig i staden. 

Det vanliga livet fortsätter, trafikkaos, försenade bussar och vägarbeten är problem man dagligen 

stöter på men när man som vanligt kommer hem på kvällen finner man sig själv som lika bidragande 

till trängseln som alla andra. 

 

I den moderna storstaden finns enligt Andersson (2016) inga föreställningar om att en enhetlig anda 

skulle kunna komma att gå förlorad i och med att nya människor anländer till staden. Det är här 

Finlands syndrom uppvisar sig. De som bor i staden fortsätter att hålla på med sitt och de nyanlända 

finner möjligheter att även de ägna sig åt sitt eget. Det är på denna väg en god integration sker, att 

invandrare fyller kompetensluckor och bidrar med arbetskraft i branscher där det finns 

arbetsmöjligheter, är enligt Strömbäck (2015) och Hunt (2016), för att nämna några forskare inom 

ämnet, det händelseförlopp som på sikt gynnar samhället både ekonomiskt och moraliskt. 
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6.2 Slutsats 

6.2.1 Invandring och ekonomiska effekter som helhet 

Invandringen bidrar i allt större utsträckning till att skynda på förändringsprocesser i EU och ökar 

därmed ländernas möjligheter att möta olika utmaningar i en allt mer globaliserad värld. Så har det sett 

ut historiskt och det känns svårt att finna skäl till någon förändring, med stor sannolikhet kommer 

detta mönster fortgå i framtiden. De resultat som skapats i och med undersökningen som utförts i 

denna studie visar att det finns positiva samhällsekonomiska samband mellan ekonomiska variabler 

och invandring. Detta innebär inte att invandringen är problemfri. Framförallt på kortare sikt finns 

frågor och utmaningar gällande dimensioneringen av systemet för att ta emot till exempel asylsökande, 

tillgången till bostäder och placeringar samt den bristande integrationen på arbetsmarknaden. Att en 

relativt stor del av de flyktingar som kommer till EU-länder är lågutbildade innebär också stora 

utmaningar på en arbetsmarknad där kraven på utbildning ofta är stigande och utrymmet för 

lågkvalificerade jobb till viss del är begränsat, detta varierar givetvis mellan olika länder och kan även 

vara en av orsakerna till att invandringspolitiken skiljer sig i de olika EU-länderna. 

 

Den kanske viktigaste faktorn ur ett ekonomiskt perspektiv och ett välfungerande samhälle handlar om 

att öka sysselsättningen- genom arbete eller eget företagande för invandrare och på så vis minska 

arbetslösheten. Detta är viktigt då det visat sig att arbete och sysselsättning är nyckeln till mer 

självständiga liv och till ekonomisk och social integration, samtidigt som det skulle leda till ökade 

möjligheter för den invandrade att lära sig modersmålet. En ökad sysselsättning bland invandrade 

skulle både minska kostnaderna och öka vinsterna av invandring samtidigt som de skulle stärka 

individernas möjligheter att förverkliga sina livsplaner, vilket ofta ses som en vanlig dragkraft till 

invandring (Peters & Larkin, 2008). Med andra ord: Alla skulle vinna på ökad sysselsättning bland 

invandrade, oavsett landets tidigare ekonomiska situation.  

 

Den största utmaningen som länder står inför handlar om hur bra integrationen lyckas, framförallt på 

arbetsmarknaden, men också vad gäller tillgången till bostäder där arbetsmarknaden är relativt hög och 

gynnsam alternativt tillgången till gynnsamma arbetsmarknader där bostadssituationen är relativt god. 

Då invandring förespråkas utifrån ett antagande kring ett flertal betydelsefulla parametrar skapas 

intresset av några centrala frågor som leder till en naturlig diskussion och bör besvaras i eventuella 

framtida studier mot den bakgrunden:   Hur ska de invandrade snabbare kunna slå sig in på 

arbetsmarknaden och hur ska man på ett bättre sätt ta tillvara på deras kompetenser? Hur kan 

invandrades kompetenser till större del matchas av arbetsmarknaden? På vilket sätt ska processerna för 
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att validera såväl formella utbildningar som faktisk kompetens effektiviseras och förenklas? Hur ska 

utbildningsnivån höjas för de lågutbildade? 

 

Poängen med dessa frågor, som inte är speciellt detaljerade, är att skapa en förnyad debatt för att 

forma en effektivare integration och invandringspolitik. För att en debatt ska kunna leda till en bättre 

integration med dessa centrala frågor som bas förutsätts det att debatten utgår från ett perspektiv där 

integrationen inte ses som ett problem, utan snarare en investering och invandringen som en resurs. 

Viktigt är att de problem som finns ej ska minimeras men inte heller förstoras, de skall lösas. 

Skillnaden mellan lång- och kort sikt bör också tas i akt vid eventuella framtida studier eller debatter. 

 

Om nu invandring är positivt för de flesta i ett land, varför är så många oroliga för dess effekter? Hunt 

(2016) påstår att en förklaring skulle kunna vara att allmänheten troligen är oinformerad och att många 

människor i ett land skulle ändra uppfattning om de fick mer kunskap. Hon säger också att detta inte 

gäller för alla. Det finns också människor som fortfarande skulle vara negativa trots empiriska bevis 

för att invandring gynnar ekonomin. En del av dom kan vara de fåtal människor som förlorar på 

invandring eller riskerar att göra det. Men i många fall, tror Hunt, att det mer beror på rädslan för 

förändring i landets rådande kultur. Man kan ställa sig frågan om det finns något optimalt antal 

invandrare man bör ta in som land- detta leder oss in i ett moraliskt ansvar när de gäller flyktingar. 

Sedan handlar det om att göra det bästa möjliga ur en ekonomisk synvinkel. Hunt har själv suttit i 

olika kommittéer där dessa diskussioner uppstått och alla vill veta svaret. Rent ekonomiskt menar hon 

att svaret är: Alla som vill komma. Men detta är inte politiskt möjligt menar Hunt och konstaterar att 

det är väldigt svårt för en ekonom att ge råd i den frågan då den sträcker sig mot etiska 

ansvarsområden. 

6.3 Förslag på vidare studier 
Migration och ekonomi är båda i sig väldigt stora ämnen varav sambandet mellan dessa öppnar upp 

för en lång rad frågeställningar och analysmöjligheter. Det finns även många variabler runt om dessa 

samband som har större eller mindre inverkan på resultaten som till exempel tagits fram i denna 

studie. I vidare studier skulle därför nästa led i sambanden mellan invandring och olika ekonomiska 

variabler vara relevant att granska för att, i en så pass stor och viktigt politisk fråga, finna välgrundade 

resultat som är beprövade i flera olika regioner världen över.  

 

Stor vikt läggs på integrationsfrågan i frågan om och när invandringen blir lönsam för ett land är 

frågan när den mest svårbesvarade. I och med att den stora flyktingvåg som drabbat Europa under 

2015 och 2016 prövat de politiska systemen till max kan data och framtida studier besvara huruvida 

olika politiska åtgärder skapat olika ekonomiska resultat och hur lång tid det tagit för olika grupper 

inom denna koncentrerade flyktingvåg att integrera i diverse olika ekonomier inom EU. 
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Appendix 
Tabell 4: Multikollinearitet  

 
Källa: Sekundärdata från SPSS, ursprungligen QOG 
 

Tabell 5: Autokorrelation 

Modell R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson Statistic 

1 0,632 0,4 0,372 89924,8 1,172 

 

Modell R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson Statistic 

2 0,424 0,18 0,175 110044,8 0,607 

Källa: Sekundärdata från SPSS, ursprungligen QOG 
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Tabell 6: Jämförelse av årlig nettomigration mellan Finland och Sverige 

År Finland  Sverige Differens 

1993 9092 32106 23014 

1994 3611 50859 47248 

1995 4285 11648 7363 

1996 3938 5839 1901 

1997 4808 5950 1142 

1998 4451 10940 6489 

1999 3427 13657 10230 

2000 2410 24386 21976 

2001 6147 28622 22475 

2002 5257 30854 25597 

2003 5803 28686 22883 

2004 6721 25326 18605 

2005 9152 26724 17572 

2006 10600 50769 40169 

2007 13877 53978 40101 

2008 15394 55568 40174 

2009 14566 62614 48048 

2010 13756 49734 35978 

2011 16615 45453 28838 

2012 17621 51799 34178 

2013 17934 65780 47846 

Totalt 189465 731292 541827 

Källa: QOG 
Not: Enhet är styckvis antal människor 
 


