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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att evaluera nationalekonomisk teori om sambandet mellan immigration 

och tillväxt. I evalueringen av nationalekonomisk teori används Borjas teori (1995) som 

utgångspunkt. Den grundar sig i att de kostnaderna som uppstår vid immigration måste vägas 

mot det ekonomiska tillskott som immigration producerar. Om de ekonomiska fördelarna av 

immigration är tillräckligt stora kan kostnaden liknas vid en investering som sedan ger 

avkastning. För att maximera fördelarna av immigration bör den immigrerande befolkningen 

fungera som ett komplement till det mottagande landets produktionsfaktorer. För att 

undersöka om det finns ett samband mellan immigration och tillväxt har vi skattat 

ekonometriska modeller på paneldata för EU25-länderna under tidsperioden 2004–2015. För 

att beakta känsligheten i resultaten används tre olika mått för immigration: antal immigranter, 

flyktingpopulation och antal nya medborgare. Resultaten påvisar ett signifikant positivt 

samband mellan immigration och tillväxt vilket stöder Borjas hypotes om att det uppstår ett 

immigrationsöverskott för det mottagande landet. Vidare diskuteras om den ekonomiska 

tillväxt som uppstår beror på sjunkande löner, endogen teknologisk utveckling till följd av ett 

ökat humankapital eller att den invandrande befolkningen kompletterar den inhemska. 

Immigration som en lösning för Europas demografiska förändringar diskuteras dessutom. 

Uppsatsens slutsats är att det finns ett positivt samband mellan immigration och tillväxt, 

vilket speglar nationalekonomisk teori, men att det är svårt att uttala sig om varför tillväxten 

uppstår. Slutligen rekommenderas en gemensam immigrationspolitik inom EU, med fokus på 

integration, för att maximera de positiva effekterna som uppstår vid immigration.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

Abstract  

The purpose of the thesis is to evaluate economic theory of immigration and economic 

growth. We use Borjas theory (1995) about the economic benefits from immigration as a 

point of departure. Borjas theory says that the costs of immigration must be compared to the 

economic benefits of immigration. If the benefits of immigration are great enough, 

immigration can be compared to an investment with a high rate of return. To maximize the 

gains of immigration the immigrating population should complement the factors of 

production of the receiving country. To examine the relationship between immigration and 

growth econometric models using panel data for the EU25 countries over the time period 

2004–2015 have been estimated. To test if our results are robust we use three different 

measurements of immigration: quantity of immigrants, refugee population and number of 

new citizens. The results show a significant positive relationship between immigration and 

growth, supporting Borjas hypothesis of benefits of immigration. The thesis further discusses 

if the economic growth actually is a product of the lowering of wages or if endogenous 

technological change as a result of an increase in human capital is the answer. Immigration as 

an answer to Europe’s demographic changes is also discussed. The conclusion of the thesis is 

that there is a positive relation between immigration and growth, which aligns with the 

economic theory, but that it is difficult to comment on the underlying mechanisms of the 

relationship. Conclusively a joint immigration policy for the EU is recommended for the 

purpose of fully capturing the economic benefits of immigration.  
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1. Inledning  
Kan invandrare beskyllas för de ekonomiska problem som präglar Europa? I det politiska 

klimat som formats i svallvågorna av den senaste flyktingkrisen, vilken beskrivits som den 

värsta på över 70 år (UNICEF 2016), har frågan om invandring blivit alltmer aktuell. Under 

år 2015 uppskattade UNHCR (2015) att över 1 miljon människor hade färdats över 

Medelhavet till Europa i flykt från Syrienkonflikten. De europeiska länderna har valt att 

hantera flyktingkrisen och mottagandet av flyktingar på olika sätt, ofta målas immigranter 

upp i media som en börda för samhället och ekonomin samt som ett hot mot välfärden. Denna 

retorik använder politiker för att legitimera beslut om stängda gränser och hårdare 

invandringspolitik. Diskussionen har infiltrerat alla europeiska länder och historiskt 

invandringsvänliga länder såsom Tyskland och Sverige har implementerat en mer restriktiv 

immigrationspolitik, till exempel genom hårdare gränskontroller (Reuters, 2016). 

I den allmänna debatten kring immigration används upprepat invandrares hot mot ekonomin 

som ett argument mot immigration, de framställs som bidragstagare som samtidigt utgör en 

förment belastning för arbetsmarknaden. OECD (2004) bedömer att det grundar sig i 

bristfällig kunskap, de menar att invandrare kan bidra till arbetsmarknaden i form av kunskap 

och villighet att arbeta inom många olika sektorer. Beroende på ländernas 

befolkningssammansättning kan invandrare även fylla viktiga luckor i befolkningen. OECD 

synar påståendet om att invandrare i större grad är beroende av ekonomiska bidrag, enligt 

dem ger istället invandring en liten, men positiv, ekonomisk tillväxt i slutändan. Men trots att 

OECD och andra internationella organisationer förespråkar en invandrarvänlig politik väljer 

många europeiska länder att stänga sina gränser.  

Det går att urskilja en tydlig skillnad mellan hur immigrationens konsekvenser porträtteras i 

media gentemot i nationalekonomiska studier. I media läggs ofta fokus på de tillfälliga 

ekonomiska belastningar som uppstår vid större immigrationsvågor, men för att uppnå en 

immigrationspolitik som leder till långsiktig tillväxt behövs istället en mer humanitär 

invandringspolitik. Ekonomisk teori predikterar både fördelar och vinster med immigration, 

framförallt när den immigrerade populationen är olik den inhemska befolkningen. Det finns 

följaktligen en markant skillnad i resonemanget om vilken effekt på ekonomin invandring har 

när det diskuteras i media gentemot i nationalekonomisk teori. Vi vill med denna studie 

undersöka om ekonomisk teori speglar verkligheten och tillhandahålla uppdaterad kunskap 

om sambandet mellan immigration och ekonomisk tillväxt inom Europa.  
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Syftet med uppsatsen är således att evaluera nationalekonomisk teori om sambandet mellan 

immigration och ekonomisk tillväxt. Vi ämnar besvara följande frågeställningar:  

● Vad säger nationalekonomisk teori om sambandet mellan immigration och ekonomisk 

tillväxt?  

● Hur ser det empiriska sambandet mellan immigration och ekonomisk tillväxt ut i 

Europa?  

För att besvara vår empiriska fråga utför vi en ekonometrisk analys av sambandet mellan 

immigration och ekonomisk tillväxt genom att tillämpa fixed effects regressioner på 

paneldata bestående av EU25-länderna under tidsperioden 2004–2015. 

Eftersom invandringsfrågan är aktuell anser vi att det är viktigt att information om de 

verkliga effekterna av immigrationen finns tillgänglig och är uppdaterad. När en öppen 

invandringspolitik identifieras som en orsak till problem den inte förorsakat tar det bort fokus 

från de verkliga orsakerna som förorsakar exempelvis låg sysselsättning eller minskad 

ekonomisk tillväxt.  
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2. Teori 
Nedanstående teoretiska framställning utgår ifrån Borjas modell från år 1995, såväl som 

Solow-modellen (1956) och Romers (1990) utvidgade version av tillväxtmodellen. Borjas 

teori grundar sig i att kostnaderna vid immigration måste vägas mot de vinster som 

immigration medför för att erhålla en nyanserad analys om immigrations inverkan på tillväxt. 

Solow-modellen används som ett alternativ till Borjas värdering av immigration, medan 

Romers tillägg används som ett komplement för viktningen av de vinster och kostnader som 

skapas vid immigration.  

2.1 Solow-modellen 

I Solow-modellen (Blanchard & Johnson 2013) uppstår tillväxt när en ökad produktion per 

arbetare uppnås, som i sin följd beror på mängden kapital per effektiv arbetare (𝐾/𝐴𝑁), 

befolkningens tillväxttakt (𝑔!) och teknologiska framsteg(𝑔!). Ekonomin når ett 

fortvarighetstillstånd1 när mängden investerat kapital exakt täcker deprecieringstakten (𝛿) för 

kapital och befolkningstillväxten. 

Figur 1. Ökning av befolkningsmängd. 

  
När	koefficienten	för	befolkningstillväxt	ökar	från	𝑔!!	till	𝑔!!	kommer	K/AN1		minska	till	
K/AN2.	Minskningen	i	produktion	leder	till	minskad	ekonomisk	tillväxt.	Sambandet	går	att	

se	i	följande	ekvation:	∆ !
!"
= 𝑖 − 𝛿 + 𝑔! + 𝑔!

!
!"
= 𝑠𝑓 !

!"
− (𝛿 + 𝑔! + 𝑔!)

!
!"
	 

                                                

1 Steady state 
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Ökar befolkningens tillväxttakt, utan en förändring i investerat kapital, nås ett nytt 

fortvarighetstillstånd där produktionen per arbetare är mindre, se Figur 1. En ökad 

befolkningstillväxt, till exempel på grund av immigration, förorsakar enligt Solows modell 

alltså en minskad ekonomisk tillväxt. 

Enligt Solow-modellen uppstår ekonomisk tillväxt vid teknologiska framsteg (𝑔!), där 

teknologiska framsteg värderas som ett exogent tillfört produktionsmedel. Antagandet 

ignorerar att det ofta är privata, vinstmaximerande aktörer som genererar teknologisk 

förändring. I Romers (1990) utvidgade version av Solow-modellen värderas teknologiska 

framsteg däremot som en endogen variabel. Neoklassisk teori menar att en individ har ett 

begränsat antal år på sig att utöka och använda sin kompetens. När individen dör eller flyttar 

går den ihopsamlade kompetensen förlorad, men om personen istället producerat något som 

går att replikera kommer denna nyfunna kunskap att leva vidare. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara en matematisk formel eller en ny produktionsmaskin. Paradigmet att det är 

befolkningen som producerar teknologiska framsteg gör att ett ökat humankapital kommer 

leda till ökad ekonomisk tillväxt. Det humankapital som immigration medför, såväl som det 

som skapas när den immigrerande befolkningen deltar i utbildningsprogram, kommer då att 

bidra till ökad tillväxt.  

2.2 Borjas modell 

George Borjas teori grundar sig i att de kostnader som uppstår vid immigration måste vägas 

mot det ekonomiska tillskott som immigration producerar. Om de ekonomiska fördelarna av 

immigration är tillräckligt stora kan kostnaden för immigration liknas vid en investering som 

sedan ger avkastning.  Nedanstående del förklara sambandet mellan immigration och tillväxt 

utifrån Borjas modell från år 1995. Inledande analyseras hur en ökning av arbetskraft till följd 

av immigration påverkar ekonomin, dessutom problematiseras svårigheten att värdera de 

faktiska effekterna av immigration på ekonomin. Vidare förklaras hur externa effekter kan 

uppstå vid immigration, för att slutligen utveckla hur olika nivåer av kompetens inom 

arbetskraften förändrar teorins tidigare resonemang.  

Borjas grundläggande modell utgår från en produktionsfunktion där kapital och arbetskraft är 

de enda produktionsfaktorerna. Arbetskraften utgörs av den inhemska arbetskraften (N) och 

den invandrande arbetskraften (M), vilket ger (L=N+M). Arbetskraften antags vara av 

homogen karaktär, med andra ord betyder det att det inte finns någon skillnad på inhemsk och 

invandrad arbetskraft. Produktionsfunktionen kännetecknas av konstant skalavkastning, det 
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antas därför att allt kapital är inhemskt eftersom den ekonomiska effekten av immigration blir 

noll om lika mycket kapital som arbetskraft tillförs till ekonomin. Utbudet av kapital antags 

vara perfekt oelastiskt, det vill säga att kapitalet inte har några substitut. 

Figur 2 illustrerar hur immigration påverkar ekonomin utifrån Borjas teori. På en marknad 

utan immigration utgörs utbudet på arbetskraft endast av inhemsk arbetskraft, jämvikten är då 

i punk B. Denna jämvikt kräver att räntan och lönerna(𝑤!) är lika stora som respektive värde 

på marginalprodukten. I jämviktsläget utgörs den nationella inkomsten av arean 𝐴𝐵𝑁0. Vid 

immigration kommer utbudet på arbetskraft att öka, vilket leder till att lönen sjunker från w0 

till w1. Den nya nationella inkomsten kommer då utgöras av arean 𝐴𝐶𝐿0. Delar av denna 

ökning kommer gå direkt till den invandrade arbetskraften i form av lön (𝑤!×𝑀), men det 

skapas även ett överskott vilket den skuggade triangeln illustrerar. Denna area kallas för 

immigrationsöverskottet. Immigrationsöverskottet uppstår alltså när invandrare integreras på 

arbetsmarknaden så att utbudet på arbetskraft ökar, vilket gör att lönerna faller. 

Figur 2 - Immigrationsöverskottet 

 
När utbudet på arbetskraft ökar från N till L, kommer priset på arbetskraft att sjunka från w0 

till w1. Skiftningen i jämvikten genererar den skuggade triangeln BCD, vilket Borjas 
benämner som immigrationsöverskottet.  

Storleken på överskottet är proportionell till priselasticiteten för arbetskraft. Om lönerna 

sjunker mycket i reaktion på ett ökat utbud av arbetare kommer immigrationsöverskottet att 

bli större, priset på arbetskraft är då elastisk. Är lönerna istället oelastisk kommer överskottet 

att bli mindre. Om priset på arbetskraft är perfekt oelastisk har invandringen inte någon effekt 

på löner och immigrationsöverskottet går direkt till den invandrande arbetskraften i form av 
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lön. Vidare blir immigrationsöverskottet större när den invandrande arbetskraften 

kompletterar det inhemska kapitalet väl. Om substituerbarheten är hög för den invandrande 

arbetskraften och det inhemska kapitalet blir immigrationsöverskottet mindre. 

I samband med att lönerna faller sker en omfördelning av kapital från arbetare till 

kapitalägare, vilket kan ha en potentiell skadande effekt på arbetsmarknaden. Ofta hamnar 

omfördelningen i fokus snarare än den ekonomiska tillväxt och de effektivitetsvinster som 

immigration medför. En bidragande faktor är att immigrationsöverskottet är relativt litet i 

jämförelse med storleken på omfördelningen av kapital. I Borjas egen kalkyl av 

immigrationsöverskottet för USA år 1995 beräknades immigrationsöverskottet vara 7 

miljarder dollar i en ekonomi på 7 triljoner2. Borjas betonar dock att jämförelsen av 

immigrationsöverskottet mot de beräknade monetära kostnaderna är av större vikt än den 

faktiska storleken av överskottet. 

Det går att ifrågasätta om ett ökat utbud på arbetskraft faktiskt resulterar i att lönerna sänks, 

då det finns mycket som motbevisar detta. Det behöver inte betyda att den immigrerande 

arbetskraften har liten påverkan på den inhemska arbetskraftens möjlighet till vinst. Inhemska 

arbetare och företag kan anpassa sig till invandring genom att omlokalisera sig till områden 

som erbjuder bättre möjligheter (Filer, 1992).  

Utöver ökade utgifter för utbildning och sociala bidrag är det dessutom svårt att uppskatta hur 

mycket de monetära kostnaderna ökar i samband med immigration. Ökade kostnader för 

slitage av motorvägar, allmänna parker eller ökat försvar går inte att inkludera i skattningen. I 

likhet med att flera positiva effekter av invandring inte går att inkludera i värderingen.  

När invandrare har erfarenheter och kunskap som företaget inte skulle erhålla vid anställning 

av en inhemsk arbetare kan externa effekter skapas. Trots att företagens produktionsteknologi 

har konstant skalavkastning kan den aggregerade ekonomin i sin helhet öka på grund av dessa 

externa effekterna, vilket ses i Figur 3 av att marginalproduktionen ökar. Immigrations- 

överskottet består nu av triangeln BCD samt det prickade området, ABEF. Dessvärre finns 

det väldigt lite empiriskt bevis för att immigration kan influera ekonomin i sådan 

utsträckning, speciellt i större ekonomier såsom USA. Borjas (1995) anser därför det troligare 

                                                

2	I beräkningen av immigrationsöverskottet utgick Borjas studie från att den immigrerande befolkningen inte 
medförde något eget kapital till den inhemska marknaden.  
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att invandring skulle leda till överbelastning och minskad skalavkastning på grund av att 

andra produktionsfaktorer förblir oförändrade. 

Figur 3. Externa effekter.  

 

Effekten av invandrad arbetskraft visas av triangeln BCD och när marknadens produktion 
ökar på grund av externa effekter skapas det prickade området ABEF. Båda dessa areor 
ingår i immigrationsöverskottet. 

Hittills har utgångsläget varit att arbetskraften är av homogen karaktär, det vill säga att det 

inte finns någon skillnad i kompetens inom den invandrande- eller inhemska arbetskraften. 

Om olika nivåer av kompetens existerar inom arbetskraft kan immigrationsöverskottets 

storlek påverkas. I förklarande syfte kommer vi utgå från två scenarion, först en förenklad 

variant som bortser från påverkan av kapital och sedan en version som inkluderar kapital.  

Utgå från att det finns två kompetensnivåer bland den tillgängliga arbetskraften, hög 

kompetens och låg kompetens. Utbudet av arbetskraft är perfekt oelastisk, det vill säga ej 

substituerbart, och externa effekter existerar inte. Under dessa förutsättningar är 

immigrationsöverskottet positivt så länge kompetensnivån för invandrare skiljer sig från 

kompetensnivån för de inhemska arbetarna. Om kompetenssammansättningen för den 

invandrande och den inhemska arbetskraften är densamma kommer lönerna att förbli 

oförändrade och landet kommer inte att tjäna något på immigration. Det grundläggande 

konceptet för att en ekonomi ska gynnas av immigration är alltså att den immigrerande 

arbetskraften ska vara annorlunda från den inhemska arbetskraften, de ska fungera som ett 

komplement snarare än ett substitut. 
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Om kompetensnivån för den invandrande arbetskraften skiljer sig från den inhemska 

arbetskraften kommer immigrationsöverskottets storlek bero exakt på hur differentierade de 

är. Figur 7 visar relationen mellan immigrationsöverskottet och kompetenssammansättningen 

av den invandrade arbetskraften. Nedan ser vi att om andelen av den inhemska arbetskraften 

av hög kompetens är lika stor som andelen av den invandrande arbetskraften av hög 

kompetens blir immigrationsöverskottet noll. 

Figur 7. Sammansättning av kompetens  

 

Figuren visar vad som händer med immigrantöverskottet beroende på den inhemska 
befolkningens kunskapsnivå och invandrarnas kompetens.    

Ett land där den inhemska arbetskraften präglas av låg kompetens bör uppmuntra invandring 

av hög kompetens för att maximera immigrationsöverskottet. För att maximera ekonomisk 

tillväxt borde länder alltså endast bevilja immigration för individer som kompletterar den 

inhemska arbetskraften.  

Om kapital exkluderas från modellen maximeras alltså immigrationsöverskottet när endast 

invandring av viss kompetensnivå beviljas som kompletterar den inhemska befolkningen. När 

kapital inkluderas maximeras däremot immigrationsöverskottet när den invandrande 

arbetskraften även kompletterar landets kapital väl. Om faktorprisets elasticitet för arbetskraft 

av hög kompetens är negativ betyder det att arbetskraft av hög kompetens fungerar väl som 

komplement till andra produktionsfaktorer, som kapital. Antar faktorprisets elasticitet för 

arbetare med låg kompetens ett lågt värde betyder det att dessa arbetare inte är ett bra 

komplement till kapitalet. En central del i att generera vinst från immigration är 

produktionsfaktorer fungerar som komplement. Om kapital inkluderas som en 

produktionsfaktor blir därför immigrationsöverskottet större när den invandrande 
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arbetskraften är av hög kompetens. I Figur 8 antas hälften av den inhemska arbetskraften vara 

av hög kompetens, immigrationsöverskottet kommer då minimeras om den invandrande 

arbetskraften är av blandad kompetens. Denna slutsats förändras beroende på vilket land som 

studeras då kompetensen på den inhemska arbetskraften varierar. Är kompetensnivån i landet 

redan väldigt hög kan fördelarna av att bevilja invandring av arbetskraft som kompletterar 

den inhemska arbetskraften överväga fördelarna av att endast bevilja invandrare som kan 

komplettera landets kapital. 

Figur 8. Kompetensnivå    

 
Antar att 50% av de inhemsk arbetarna har hög kompetens. Figuren visar sambandet mellan 
immigrationsöverskottet, immigranternas kompetens och kapital. 
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3. Tidigare forskning 
Att ge en heltäckande översikt av litteraturen kring immigration och ekonomisk tillväxt ligger 

utanför denna uppsats omfattning och syfte. I följande framställning fokuserar vi på studier 

som utförts under de senaste åren.  

Boubtane, Dumont och Rault utförde år 2016 en ekonometrisk analys i syfte att analysera 

immigrations påverkan på ekonomisk tillväxt i 22 OECD länder mellan åren 1986 och 2006. 

Studien fokuserar på kompetensnivåer för den inhemska befolkningen och den immigrerade 

befolkningen då de misstänker att invandrares allmänna kompetens har förändrats under de 

senaste årtionden. Resultatet visar att tillväxten ökar, men inte mycket. En procents ökning i 

antal immigrerande ger en ökad tillväxt på 0.1 till 0.6 procentenheter per år. Ingen effekt gick 

att urskilja i Grekland, Tyskland eller USA eftersom den immigrerande befolkningen har 

likvärdig kompetens som den inhemska befolkningen, vilket medför att humankapitalet de 

bidrar med är tillräckligt för att kompensera för depreciering av kapital. Författarna resonerar 

att 1% ökning av nettomigrationen inte kan betraktas likvärdigt för alla länder och testade 

därför för en 50 procentig ökning. Resultatet visar att tillväxten är positiv i alla länder utom 

Grekland och USA. Vidare belyser studien att immigration påverkar länders 

ålderssammansättning positivt eftersom immigranterna till stor del är i arbetsför ålder. I 

Grekland och USA, där resultatet påvisar negativ eller ingen tillväxt, resonerar författarna att 

de demografiska effekterna av immigration kompenserar för den negativa tillväxten. 

Slutligen betonas resultatens indikation att en selektiv immigrationspolitik inte uteslutande 

leder till ökad tillväxt, beroende på hur utbildad den inhemska befolkningen är jämfört med 

den invandrade.  

Boubtane och Rault utförde en liknande ekonometrisk studie år 2012, tillsammans med 

Dramane Coulibaly, där dubbelriktade samband undersöktes för OECD länderna under 

tidsperioden 1987-2009. Studien åskådliggör ett positiv dubbelriktat samband mellan BNP 

per capita och immigration. Det betyder att ökad immigration ger högre BNP, samt att 

immigranter söker sig till länder med ett högt BNP per capita eftersom det associeras med 

goda ekonomiska förutsättningar och fler arbetsmöjligheter. Vidare påvisar studien ett 

negativt dubbelriktat samband mellan immigration och total arbetslöshet. I andra ord betyder 

det att en ökad immigration leder till en högre total arbetslöshet samt att hög arbetslöshet 

minskar benägenheten att ta emot invandrare. Författarna understryker dock att immigration 

inte påverkar andelen sysselsatta negativt, vilket betyder att det negativa sambandet mellan 

immigration och arbetslöshet inte beror på att invandrare avskräcker arbetssökande. Studiens 
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resultat påvisar att högutbildade immigranter ger störst ekonomiskt tillväxt, men att antalet 

immigranter i sig inte påverkar arbetsmöjligheterna för inhemska och utrikes födda arbetare. 

De avrundar med att diskutera immigration som lösning på OECD-ländernas åldrande 

befolkning, med slutsatsen att länder bör anpassa sin immigrationspolitik efter de olika 

sektorernas behov av arbetare. På så sätt möjliggörs en immigrationsvänlig politik som bidrar 

till ökad tillväxt, samtidigt som problemet med åldrande befolkning löses. 

Muysken och Ziesemer (2013) utförde en studie för Nederländerna under tidsperioden 1973-

2009 i syfte att bevisa hur immigration kan underlätta bördan av en åldrande befolkning. 

Immigration ökar andelen av befolkningen i arbetsför ålder vilket har en positiv inverkan på 

tillväxt, som mäts i BNP per capita. Enligt resultatet ger immigration en marginell minskad 

arbetslöshet samt förbättrade löner. Resultatet utgår dock ifrån att den immigrerade 

befolkningen kompletterar den inhemska befolkningen, vilket kräver en fungerande 

immigrations- och integrationspolitik. Utifrån studien behöver Nederländerna fokusera på att 

kontrollera invandrares kompetensnivå för att åstadkomma en gynnsam matchning mellan 

den invandrande arbetskraften och olika sektorer av arbetsmarknaden. Vidare krävs ett bättre 

fungerande och effektivare skolsystem för att ta vara på andra och tredje generationens 

invandrare. Studien avslutas med att betona hur immigration är en faktor som kan hjälpa 

länder hantera en åldrande befolkning. 

De ovanstående studierna fokuserar på immigrations komplimenterande effekt gentemot den 

åldrande inhemska befolkningen. Rafael Gómez och Pablo Hernandez de Cos skrev 2008 en 

artikel om den optimala ålderssammansättningen för ett lands arbetskraft. Artikeln framför att 

ett land gynnas av en erfaren arbetskraft, men bara upp till en viss nivå. Om arbetskraften 

övervägande utgörs av äldre arbetare kommer det råda en brist på unga arbetare som kan 

ersätta dem när de går i pension. Dessutom bidrar de äldre arbetarna med erfarenhet och låga 

övervakningskostnader eftersom de är vana vid arbetet, medan de yngre arbetarna bidrar med 

nya ideér och ny kunskaper från sin utbildning. Därutöver kommer de äldre arbetarnas 

kunskap föras vidare till den yngre arbetskraften genom upplärning. Det ideala är därför att 

ha en blandning av ung och gammal arbetskraft. 

Kangasniemi et.al gjorde år 2009 en ekonometrisk studie om effekterna av immigration i 

Spanien och Storbritannien under tidsperioden 1984-2005. I Storbritannien är en stor andel av 

befolkningen utrikes födda, däremot är immigration ett relativt nytt fenomen i Spanien. 

Studiens resultat visar att immigration spelar en allt större roll i Spaniens ekonomi, men att 
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arbetskraftens produktivitet försämras. Effekten av immigration i Storbritannien påvisas vara 

mindre, men positiv. Inga bevis erfares för att immigration skulle påverka den storbritanniska 

arbetskraftens produktivitet negativt. I båda länder är elasticiteten mellan inhemska arbetare 

och den immigrerande arbetskraften nära noll vilket tyder på att de kompletterar varandra. 

Storbritannien har en selektiv immigrationspolitik, där högutbildade som kompletterar de 

inhemska arbetarna prioriteras. I Spanien reflekteras elasticiteten genom att den invandrande 

och inhemska arbetskraften generellt sett inte konkurrerar om samma jobb. Den invandrande 

arbetskraften anställs i sektorer där det inhemska utbudet på arbetskraft inte möter efterfrågan 

på arbetskraft. 

Borjas och Monras skrev år 2016 en studie om vilka effekter en utbudschock av arbetskraft 

har till följd av en stor flyktingvåg. Studien inkluderar fyra flyktingvågor: (1) Kuba till 

Miami år 1990, (2) Algeriet till Frankrike år 1962, (3) Sovjet till Israel under 1990-talet, (4) 

Balkan till ett antal europeiska länder under 1990-talet. Studien fokuserar på kompetensnivån 

för den invandrande befolkningen och till vilken mån denna kompetens är överförbar från 

hemlandet till det mottagande landet. De kritiserar studier som antar att den immigrerande 

arbetskraften kommer att arbeta med samma typ av arbete i båda länderna. Borjas och 

Monras problematiserar även att effekten av utbudschocken inte påverkar hela 

arbetsmarknaden då invandrarna automatiska exkluderas från vissa yrken, t.ex. de som kräver 

hög färdighet av det inhemska språket. Att mäta löneförändringar för hela arbetsmarknaden 

istället för de påverkande yrkesgrupperna kommer därför leda till att effekten av 

immigrationen underskattas. 
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4. Data 
Regressionsanalysen är utförd med data hämtad från Eurostat och The World Bank. Vi har 

använt data för de 25 Europeiska länderna som blev EU-medlemmar år 2004 eller tidigare, 

även kallade EU25. Vald tidsperiod är år 2004 till 2015. Nedan följer en kort presentation 

och motivering för valda variabler, samt en deskriptiv beskrivning av materialet.  

4.1 Beroende-, förklarings- och kontrollvariabler 

Som mått på tillväxt används BNP per capita (The World Bank, 2015a). Datamaterialet är 

justerat för inflation genom 2010 års prisindex. Det finns många problem med att likställa 

tillväxt med BNP, till exempel ignorerar måttet länders sociala förhållanden, miljöproblem, 

jämlikhet och välmående. BNP per capita visar inte heller hur resurserna i landet är fördelade 

över befolkningen. Dock ger BNP per capita ett direkt numeriskt svar på om det 

genomsnittliga ekonomiska välståndet per person ökar eller minskar. (OECD Observer, 2005) 

Vår huvudsakliga förklarande variabel är immigration. För att mäta detta används data för 

antalet immigranter per land (Eurostat, 2017a). Immigration definieras som handlingen att 

bosätta sig i ett land under en tidsperiod som är, eller förväntas vara, minst 12 månader. Det 

förutsätter även att personen i fråga tidigare varit bosatt i ett annat land (Eurostat, 2017b).  

Som alternativ för variabeln immigration använder vi flyktingpopulationens storlek per land. 

Flyktingpopulationen inkluderar alla de som lever i ett land med asylstatus samt de 

kvotflyktingar som länder tar emot enligt FN-avtal. Flyktingar vars asylansökan ännu inte 

beviljats såväl som individer vars flyktingstatus inte blivit bekräftad inkluderas ej i 

populationen. Datamaterialet är baserat på UNHCR:s statistik som sammanställts av The 

World Bank (2015b) där en flykting definieras som en person som uppfyller kraven från FN:s 

flyktingkonvention från år 1951 eller 1967, Afrikanska Unionens konvention från år 1969 

och uppfyller UNHCR:s definition av att vara en flykting. Siffrorna ska betraktas med 

försiktighet eftersom länder hanterar registreringen av flyktingar på olika sätt. Flyktingar är 

ibland även själva oinformerade om att de måste registrera sig som asylsökande. 

Utöver antal immigranter och flyktingpopulation används data för antal nya medborgare som 

ett ytterligare mått på immigration. Data är hämtad från Eurostat (2017c). Medborgarskap 

syftar på den i lag klargjorda förbindelsen mellan en individ och han eller hennes stat, 

anskaffat antingen vid födelse eller vid förvärvning. Med förvärvat medborgarskap syftas på 

att medborgarskapet anskaffats genom deklaration, val, giftermål eller annat tillvägagångssätt 

i enlighet med nationens lag. Generellt sett brukar en tidsperiod av lagligt registrerad vistelse 
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krävas, i kombination med andra kriterier såsom bevis på social och ekonomisk integration 

och kännedom av nationens språk (Eurostat 2017d).  

Ett avtagande födelsetal i kombination med ökad livslängd gör att andelen äldre människor i 

Europa växer. Behoven av sjukvård och andra välfärdsmedel ökar med en åldrande 

befolkning, i samband med att befolkningen i arbetsför ålder minskar (Folkhälsomyndig- 

heten, 2013). Borjas (1995) uttrycker att ekonomisk tillväxt sker när den immigrerande 

befolkningen kompletterar ursprungsbefolkningen, då den immigrerande befolkningen ofta är 

i arbetsför ålder tycks därav en variabel för ålderssammansättningen för den inhemska 

befolkningen vara av intresse. Därför inkluderas en variabel för andelen av befolkningen som 

är över 65, hämtad från The World Bank (2015c). 

Effekten av immigration varierar beroende på den inhemska befolkningens kompetensnivån 

(Borjas 1995). Eftersom utbildning är nära relaterat till kompetens används andel av 

befolkningen som fullföljt en eftergymnasial utbildning som en variabel i regressionen. 

Vidare kan denna variabel ses som en approximation av nationens investering i 

humankapital. Datamaterialet är hämtat från Eurostat (2017e) för andel av befolkningen som 

slutfört en utbildning på nivå 5-8, där nivå 5 definieras som att ha slutfört en 

yrkeshögskoleutbildning och nivå 8 definieras som att ha genomfört en doktorandavhandling 

(Eurostat 2017f). 

För ett mått på sysselsättning används andel sysselsatta av de i arbetsför ålder. Datamaterialet 

är hämtat från The World bank (2015d) där anställning definieras som en person i arbetsför 

ålder som, under en kort tidsperiod, deltog i producerandet av varor och tjänster i utbyte mot 

lön eller vinst. I arbetsför ålder inkluderas de i befolkningen som fyllt 15 år. Sysselsättning är 

generellt ett bra mått på ekonomins välbefinnande. Eftersom immigration ökar utbudet på 

arbetskraft resonerar vi dessutom att en förändring i sysselsättning kan förändra ett lands 

benägenhet att ta emot invandrare (Boubtane, Rault & Coulibaly, 2012). 

Baserat på nationalekonomisk teori har vi valt att inkludera offentliga utgifter som en 

variabel, eftersom en ökad immigration bör leda till en ökning i offentliga utgifter. Den 

offentliga sektorn definieras i ESA2010 (§ 2.111) som institutionella enheter som är icke-

marknadsproducenter vars produktion är menad för individuell och kollektiv konsumtion, 

samt är finansierad av obligatoriska betalningar gjorda av enheter som tillhör andra sektorer, 

och institutionella enheter som är principiellt engagerade i distributionen av nationell inkomst 

och rikedom. Data är hämtad från Eurostat (2017g).  
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För att undvika systematiska mönster i slumptermen på grund av att BNP beror av sig själv i 

tidigare tidsperioder, inkluderas en laggad BNP. Detta kan ske när policybeslut tar tid att 

implementera eller när ekonomiskt beteende ändras långsamt över tid, till exempel 

konsumenters beteende (Gujarati och Porter, 2009). 

Enligt Solow-modellen är tillväxt direkt kopplat till mängden kapital per capita. Till kapital 

räknas fabriker, maskiner, redskap, vägar, järnväg, skolor, kontor, sjukhus, privata hus och 

kommersiella- och industribyggnader, såväl som landskapsförbättringar, exempelvis diken, 

staket, avlopp etc. Inventarier ses också som en del av ett lands kapital vilket är varor som 

företag tillhandahåller för att kunna möta tillfälliga och oväntade fluktueringar. För beräkna 

variabeln använde vi oss av följande metod: 

𝐵𝑁𝑃
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

×
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝐵𝑁𝑃

=
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

 

Data för kapital per BNP är hämtad från The World bank (2015e). 

GINI är ett index för hur väl ett lands inkomst är disponerad över landets invånare. Indexet 

sträcker sig från 0 till 100, där ett lågt värde tyder på att inkomsten är jämt fördelad och ett 

högt värde tyder på att det råder ojämn fördelning av inkomst (Eurostat, 2017h). I ett land där 

hela befolkningen har pengar för att konsumera ökar efterfrågan och därmed landets 

produktion, ett lågt värde är därför önskvärt. Datamaterialet för GINI är hämtat från Eurostat 

(2017i). Det är idag vanligt att även kontrollera för ekonomisk ojämlikhet i tillväxtmodeller 

baserat på teorin om Kuznetskurvan (Kuznets, 1955). 

Som ett mått på teknologisk utveckling använder vi oss av antal ansökningar om patent, 

hämtade från Eurostat (2017j). Variabeln inkluderas i modellen som en representation för 

Romers (1990) teori om endogen teknologisk utveckling. Variabeln används med viss 

reservation eftersom vi anser den vara ett ineffektivt mått för teknologiska framsteg. 

Variabeln reflekterar dock ett lands innovationsaktivitet och fungerar därför som en 

approximativ variabel för teknologisk utveckling. Patent påvisar dessutom ett lands förmåga 

att utnyttja ny kunskap och transformera det till potentiella vinster (Eurostat, 2017k). 
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Tabell 1 - Hypotestabell 

Variabel Förväntat samband 

Immigration + 

Flyktingpopulation + 

Antal nya medborgare + 

Andel över 65 år - 

Andel högutbildade +/- 

Andel sysselsatta i arbetsför ålder + 

Offentliga utgifter + 

GINI - 

Kapital per capita + 

Patent + 

Tabellen visar de förväntade sambanden mellan BNP per capita och samtliga förklarande variabler. 
Förväntningarna är baserade på tidigare forskning samt teori. 

I Tabell 1 visas hur vi teoretiskt predikterar sambanden mellan de förklarande variablerna och 

ekonomisk tillväxt. Utifrån teori och tidigare forskning förväntar vi oss ett positivt samband 

mellan BNP per capita och immigration. Andel sysselsatta, offentliga utgifter, kapital per 

capita och patent predikterar vi kommer ha ett positivt samband med tillväxt. En åldrande 

befolkning och ojämn fördelning av tillgångar bör bidra till en minskad tillväxt. Teoretiskt 

argumenterar vi för att ett ökat humankapital leder till ökad tillväxt, men då det empiriska 

sambandet mellan dessa variabler varit icke robust uttalar vi oss här med försiktighet 

(Holmes, 2013). 
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4.2 Deskriptiv statistik  

Nedan presenteras deskriptiv statistik för att ge en översikt av datamaterialet. I Tabell 2 

presenteras de förkortningar som kommer användas vid presentation av data och resultat. 

Vidare presenteras deskriptiv statistik för hela datamaterialet i Tabell 3. Tabell 4 redovisar 

korrelationen mellan de valda variablerna. Slutligen illustreras hur BNP per capita, antal 

immigranter, storlek på flyktingpopulationen och andel av befolkningen över 65 förändrats 

över vald tidsperiod i Figur 6-9. 

Tabell 2 – Förkortningar 

Variabler Beskrivning  Källa 

BNP/cap BNP per capita The World Bank 

Immigration Antal immigranter Eurostat 

Flyktingpop. Storlek på flyktingpopulation The World Bank 

65 år Andel av befolkningen över 65 år The World Bank 

Utbild. Andel av befolkningen som är högutbildade  Eurostat 

Sysselsatta Andel anställda av de i arbetsför ålder The World Bank 

Off. utgift Offentliga utgifter i andel av BNP Eurostat 

GINI GINI-index Eurostat 

Kapital/cap Kapital per capita The World Bank 

Medborgarskap Antal nya medborgarskap Eurostat 

Patent  Antal patentansökningar Eurostat 

Tabellen visar variablernas förkortningar, såväl som källa för respektive variabel. 
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Tabell 3 - Deskriptiv statistik för hela datamaterialet 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Max. Min. Antal obs. 

BNP/cap 35325,95 32270,60 20558,79 111069,2 9950,573 300 

Immigration 135650,7 54424,00 193136,9 958266 1097,000 294 

Flyktingpop. 50675,11 6265,500 116331,6 700016,0 5,000 300 

65 år 16,498 16,985 2,500 22,014 10,556 300 

Utbild. 23,596 24,450 6,884 39,600 10,000 300 

Sysselsatta 53,265 53,426 5,284 64,319 37,898 300 

Off. utgift 46,055 45,800 6,222 65,300 33,200 300 

Kapital/cap 781142,8 724396,7 434958,9 2368612 142894,1 300 

GINI 29,381 28,900 3,877 38,900 22,700 288 

Patent 2238,467 291,620 4680,436 24396,570 0,330 272 

Medborgarskap 30057,41 6686,0 47229,74 225793,0 181,000 299 

Tabellen visar en sammanställning av datamaterialet för samtliga variabler. 

I tabell 3 visar datamaterialet att medelvärdet skiljer sig från medianen med tiotusentals 

människor för de tre huvudsakliga förklarande variablerna; immigration, flyktingpopulation 

och medborgarskap. Det betyder att spridningen är stor eftersom ett fåtal länder drar upp 

medelvärdet genom att de tar in många människor medan resterande länder tar in färre 

människor än medelvärdet. Vidare finns skillnader mellan minimum- och maximumvärdena 

vilket ytterligare framhäver den stora spridning i antalet invandrare de europeiska länderna 

tar in. Spridningen är dessutom stor för offentliga utgifter och andel sysselsatta över 15 år, 

båda dessa variabler tyder på att det ekonomiska läget varierar mellan länderna och över tid. 

Kompetensnivån för ländernas befolkning påvisar viss spridning med hänsyn till maximum- 

och minimumvärdena för andel högutbildade. Dessutom varierar antalet patentansökningar 

per land kraftigt. Den deskriptiva statistiken visar följaktligen att det finns en tydlig 

heterogenitet vad gäller utbildningsnivå, ekonomi, antal patent och immigrationspolitik 

länderna emellan.  
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Tabell 4 - Korrelationsmatris 

 Syssel- 
satta 

Utbild. Flyk- 
tingpop. 

Patent 65 år Immi- 
gration 

Off. 
utgift 

GINI Kapital/ 
cap 

BNP/ 
cap 

Medborgr-
skap 

Sysselsatta 1,000           

Utbild. 0,356 1,000          

Flyktingpop. 0,147 0,067 1,000         

Patent 0,086 0,030 0,934 1,000        

65 år -0,286 -0,134 0,313 -0,393 1,000       

Immigration -0,046 0,063 0,626 0,685 0,325 1,000      

Off. utgift -0,112 0,059 0,119 0,146 0,391 0,042 1,000     

GINI -0,310 -0,019 -0,049 -0,046 0,207 0,148 0,315 1,000    

Kapital/cap 0,446 0,344 0,090 0,110 -0,160 0,072 0,150 -0,376 1,000   

BNP/ cap -0,072 0,392 0,155 0,165 -0,107 0,099 0,244 0,339 0,954 1,000  

Medborgar-
skap 

-0,057 0,199 0,622 0,611 0,327 0,766 0,185 0,156 0,031 0,109 1,000 

Tabellen visar korrelationen mellan samtliga variabler. Hög korrelation antas vara >0,70. 

I Tabell 4 visas korrelationsmatrisen för samtliga variabler. Korrelationen mellan de 

huvudsakliga förklarande variablerna antal immigranter, antal flyktingar och antal nya 

medborgare är hög. Denna korrelation är förväntad eftersom alla tre variabler påvisar olika 

slags immigration och önskvärd eftersom de används som alternativa mått för immigration 

för att undersöka känsligheten i resultatet. Variationen i korrelationen mellan de tre variabler 

beror troligen på att det är olika mått på immigration. Korrelationen mellan patent och 

flyktingar är 0,934, vilket anses högt. Vidare är korrelationerna mellan patent och 

immigration samt patent och medborgarskap nära den kritiska nivån för hög korrelation. 

Korrelationen mellan kapital per capita och BNP per capita är 0,954; något som vi tagit 

hänsyn till i skattningen av vår regressionsmodell.  

Figur 6 visar att BNP per capita stiger till ungefär 36000 USD per capita fram till 

finanskrisen år 2008 där den sedan sjunker till nästan 34000 USD per capita. Från år 2009 har 

ekonomin återhämtat sig till sin ursprungliga nivå, trots en mindre nedgång år 2011-2013. 

Denna trend kan ses för nästan alla länder i Figur A i Appendix B.  



20	

Figur 6 - Medelvärdet av BNP per capita under tidsperioden 2004 till 2015 

 
Det gemensamma medelvärdet av BNP per capita för EU25 för tidsperioden 2004-2015. 

Figur 7 redogör för antalet immigranter EU25 länderna tillsammans mottagit under den valda 

tidsperioden. År 2005-2007 skedde en ökning i immigration till Europa. År 2008 sjönk 

antalet immigranter, något som berodde på att finanskrisen orsakade en kraftig lågkonjunktur 

vilket minskade andelen arbetsmigration. År 2013 och framåt kan en tydlig ökning urskiljas. 

Länder som Danmark, Polen, Tyskland, Sverige och Österrike har en relativ tydlig positiv 

trend i antalet immigranter över tidsperioden (Se Figur B i Appendix B).  

Figur 7 - Antal immigranter till EU25 under tidsperioden 2004 till 2015 

 
Visar det sammanlagda antalet immigranter per år till hela EU25 under tidsperioden 2004-

2015. 

Flyktingpopulationen för EU25 minskade inte vid finanskrisen år 2008. Förmodligen då krig 

och förföljelse som sker utanför Europa inte påverkas av en finanskris. Under åren 2012-2013 

minskade flyktingpopulationen med cirka 400000 personer. Sedan år 2013 har 
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flyktingpopulationen börjat öka igen speciellt i Belgien, Grekland, Italien och Sverige. 

Tyskland har under hela tidsperioden haft ett stor flyktingpopulation. (Se Figur C i Appendix 

B). 

Figur 8 - Storlek på flyktingpopulationen i EU25 under tidsperioden 2004 till 2015 

 
Visar storleken på flyktingpopulationen för hela EU25 under tidsperioden 2004-2015.	

I Figur 9 går det tydligt att utläsa att Europas befolkning blir äldre. Från år 2004 till 2015 har 

andelen människor över 65 år ökat med drygt 2,5 procentenheter. Figur D i Appendix B visar 

att denna utveckling är gemensam för samtliga 25 länder förutom Luxemburg. 

Figur 9 - Andel av EU25:s befolkningen som är över 65 år. 

 

Figuren visar medelvärdet av hur stor andel av EU25:s befolkning som är över 65 år för 
tidsperioden 2004-2015. 
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5. Empirisk strategi  
För att undersöka om det finns ett samband mellan immigration och tillväxt har vi skattat 

ekonometriska modeller. Eftersom antalet observationer inte är lika många för samtliga 

länder är datamaterialet obalanserat, panelen är också kort då antalet länder är fler än antalet 

tidsperioder (Gujarati & Porter, 2009).	

Regressionsanalysen utgörs av paneldataanalys, vilket betyder att datamaterialet sträcker sig 

över både tid och länder. Enligt Gujarati och Porter (2009) är en fördel med paneldata att 

parametrarna blir mer tillförlitliga eftersom paneldata ger mer information. Vidare minskar 

risken för multikollinearitet, vilket skulle gjort våra skattningar missvisande och förhindrar 

inferens om populationens egenskaper. Paneldata ger dessutom fler frihetsgrader och större 

effektivitet samt är det passande för dynamiska förändringar. 

Genom att använda paneldata med fixed effect på både länder och tid har vi rensat bort 

heterogenitet, det vill säga att olikheter mellan länderna och år som modellens variabler inte 

fångar upp påverkar resultaten (Gujarati & Porter, 2009). Hausman-test utfördes på samtliga 

modeller för att avgöra om fixed effect eller random effect borde användas där resultatet 

pekade på att fixed effect var att föredra. För att undvika heteroskedasticitet, som skulle 

innebära problem med att göra statistiska uttalanden om datamaterialet, använder vi oss av 

robusta standardavvikelser i våra skattningar. För att kunna tolka skattningarna i procent så 

har vi logaritmerat de kvantitativa variablerna.  

En känslighetsanalys där variabeln immigration ersattes med flyktingpopulation och antal nya 

medborgare utfördes dessutom. Detta för att kontrollera hur alternativa mått för immigration 

påverkar resultatet. Regressionen för antal nya medborgare redovisas inte eftersom resultatet 

påvisade svagheten i att använda variabeln som mått för immigration. Resultatet för 

regressionen där antal nya medborgare inkluderas redovisas därför i Appendix A, vidare 

diskuteras variabeln i kapitel 7. 

Olika modeller har skattats gradvis, där den första modellen endast inkluderar den beroende 

och den huvudsakliga förklarande variabeln. Sedan inkluderas stegvis populations 

variablerna, de ekonomiska variablerna och slutligen variabeln för jämställdhet. Då 

korrelationen mellan BNP per capita och kapital per capita är hög har vi gjort avvägningen att 

inkludera denna variabel i en enskild modell för att observera om resultatet förändras. På 

samma sätt skattas modellen som inkluderar variabeln patent i en separat modell eftersom 

den fungerar som en proxy för teknologisk utveckling. Samtliga modeller är utskrivna nedan.  



23	

Modell 1: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" = 𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝜀!" 

Modell 2: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" = 𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝛽65å𝑟!" + 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑!" +
                   𝛽𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎!" + 𝜀!" 

Modell 3: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" = 𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝛽65å𝑟!" + 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑!" +
                   𝛽𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎!" + 𝛽𝑜𝑓𝑓𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡!" + 𝜀!" 

Modell 4: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" = 𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝛽65å𝑟!" + 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑!" +
                   𝛽𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎!" + 𝛽𝑜𝑓𝑓𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡!" + 𝛽𝑔𝑖𝑛𝑖!" + 𝜀!"  

Modell 5: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" = 𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝛽65å𝑟!" + 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑!" +
                   𝛽𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎!" + 𝛽𝑜𝑓𝑓𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙/𝑐𝑎𝑝!" + 𝛽𝑔𝑖𝑛𝑖!" + 𝜀!" 

Modell 6: 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑁𝑃 𝑐𝑎𝑝!" =  𝛼!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛!" + 𝛽65å𝑟!" + 𝛽𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑!" +
                   𝛽𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎!" + 𝛽𝑜𝑓𝑓𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡!" + 𝛽𝑔𝑖𝑛𝑖!" + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡!" + 𝜀!" 

5.1 Kritik mot empirisk strategi 

Arbetet är utfört under en begränsad tid och anpassad efter tillgänglig data. En bredare 

tidsperiod samt innefattandet av fler länder skulle leda till en mer tillförlitlig 

regressionsanalys. Följderna från invandringsvågen år 2015 är ännu inte fullständigt kända 

och tidigare stora invandringsvågor till Europa inte ingår i tidsspannet kan resultatet gällande 

tillväxt och immigration vara missvisande. Vi anser dock att datamaterialet visar skillnad i 

vilka länder som är invandringsvänliga och vilka som inte är det då spridningen för dessa 

variabler är stora. Antalet variabler i regressionen kan även bidra till att resultatet inte 

representerar verkligheten tillräckligt väl då det skulle kunna finnas faktorer vi förbisett som 

förklarar sambandet mellan tillväxt och immigration. Borjas teori (1995) betonar att 

kostnader måste jämföras mot nytta för att avgöra om immigration leder till tillväxt eller inte, 

dock går det inte att evaluera alla för- och nackdelar i en empirisk ekonometrisk modell. 

Datamaterialet sträcker sig över finanskrisen år 2008, något som kan ha påverkat resultaten 

då en tydlig nedgång för BNP per capita kan urskiljas.  

Variabeln för offentliga utgifter hade kunnat ersättas av nettot av offentliga inkomster och 

utgifter. Att bara redovisa offentliga utgifter visar delvis effekten av invandring då de 

offentliga utgifterna kan öka på grund av att många flyktingar måste försörjas under tiden de 

väntar på asylbesked. Nettot av offentliga inkomster och utgifter hade dessutom kunnat fånga 

effekten av att ett land får en större arbetskraft som betalar skatt och därmed ökar inkomsten. 
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5.2 Etik  

I samband med producerandet av denna uppsats har vi tagit hänsyn till de etiska riktlinjer 

som angetts i Vetenskapsrådet (2017). Vi har baserat vår ekonometriska analys på data 

hämtad från trovärdiga källor, såsom Eurostat och The World Bank. Vi har utförligt och 

transparent redovisat vår metod, så att studien ska gå att replikera. Vi har strävat efter att 

presentera de teorier vi använt oss av i arbetet med en rättvis precision, samt kritik. 
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6. Resultat 
I tabell 10 presenteras resultatet av regressionsmodellerna där immigration används som 

huvudsaklig förklarande variabel. Tabell 11 presenterar resultatet för regressionsmodellerna 

där flyktingpopulation används som huvudsaklig förklarande variabel. Samtliga modeller är 

skattade med fixed effekt över land och tid. Resultatet för regressionsmodellen där antal 

medborgare används som mått på immigration inkluderas i Appendix A. Vi har även 

undersökt interaktionsvariabler mellan immigration och ålder, immigration och utbildning 

samt immigration och GINI, men skattningarna genererade dock inga ekonomiskt 

signifikanta eller intressanta resultat (noll-effekter). Vi avstår därför från att redovisa eller 

diskutera dem här, resultaten finns tillgängliga på förfrågan.  

6.1 Immigration  

Förklaringsgraden för samtliga modeller vid användning av immigration som huvudsaklig 

förklaringsvariabel är hög. Detta beror dock på att vi använder fixed effects regressioner som 

inkluderar kontroller för både land och tid vilka förstärker förklaringsgraden. Det innebär 

dessutom att stor del av variationen i beroendevariabeln förklaras av heterogeniteter mellan 

länder. Samtliga resultat bör således tolkas med försiktighet. Koefficienten för 

immigrationsvariabeln är genomgående signifikant på 1% signifikansnivå, vilket innebär att 

statistiska slutsatser kan dras utifrån resultatet. I modell 1 är koefficienten 0,08, allt eftersom 

fler förklarande variabler inkluderas i modellen minskar koefficienten och i modell 6 är den 

0,019. Resultaten påvisar alltså genomgående ett positivt samband mellan immigration och 

tillväxt. På grund av problematiken för variablerna patent och kapital per capita anser vi 

modell 4 vara den av högst ekonomisk signifikans. Koefficienten för immigration i modell 4 

tolkas så att en procents ökning av antalet immigranter ger ökad tillväxt med 0,02 %. Andel 

av befolkning över 65 år visar genomgående ett svagt positivt samband med tillväxt, vilket 

går emot det förväntade resultatet i hypotestabellen. Andel högutbildade är icke signifikant i 

alla modeller, variabelns koefficient skiftar mellan positiva och negativa värden genom 

modellerna. Skattningarna för offentliga utgifter påvisar ett negativt samband med tillväxt 

och de är icke signifikanta i modell 4, 5 och 6. Om antal patent ökar med en procent ger det 

en ökad tillväxt på 0,031 %. Vidare ger en sämre fördelad inkomst i landet, det vill säga ett 

poäng högre GINI-index, minskad tillväxt med mellan -0,04 och -0,6 %. En procents ökning i 

kapital per capita kommer leda till en ökad tillväxt på 0,135 %. Trots den hög korrelation 

mellan variablerna BNP per capita och kapital per capita går ingen anmärkningsvärd skillnad 

att utläsa när kapital per capita inkluderas i modell 5.  
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Tabell 10- Paneldata regression med fixed effect och immigration som förklarande variabel.  

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Immigration 
(loggad) 

0,080*** 
(0,010) 

0,034*** 
(0,008) 

0,024*** 
(0,006) 

0,020*** 
(0,005) 

0,021*** 
(0,004) 

0,019*** 
(0,004) 

65 år   0,020*** 
(0,005) 

0,012*** 
(0,003) 

0,010*** 
(0,004) 

0,005* 
(0,003) 

0,012* 
(0,006) 

Utbild.   0,001 
(0,002) 

0,0003 
(0,001) 

-0,0001 
(0,012) 

0,000 
(0,001) 

-0,001 
(0,001) 

Sysselsatta   0,019*** 
(0,001) 

0,011*** 
(0,002) 

0,012*** 
(0,002) 

0,004** 
(0,002) 

0,013*** 
(0,002) 

Off. utgift     -0,003*** 
(0,001) 

-0,003 
(0,002) 

-0,002 
(0,002) 

-0,001 
(0,001) 

Kapital/cap  
(loggad) 

        0,135*** 
(0,017) 

  

GINI       -0,006*** 
(0,002) 

-0,005*** 
(0,002) 

-0,004** 
(0,001) 
  

Patent 
(loggad) 

          0,031*** 
(0,008) 

Antal obs. 294 294 271 271 271 243 

Adjusted R2 0,991 0,995 0,997 0,997 0.997 0,997 

*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10-, 5- och 1 procent. Standardfel ( ).  

6.2 Flyktingpopulation 

Variabeln för flyktingpopulationen är i två av sex modeller inte statistiskt signifikant, men i 

alla modeller där fyra eller fler variabler inkluderas förekommer statistisk signifikans. Vid en 

procents ökning av flyktingpopulationen ökar BNP per capita med 0,007-0,015 % genom 

modellerna. Således verkar variabeln ha en svagare inverkan på tillväxt än variabeln antal 

immigranter. Dock är det viktigt att vara försiktig med att jämföra olika koefficienter för 

olika mått från olika skattningar på detta sätt. Andel sysselsatta, kapital per capita och antal 

patent påvisar ett positivt samband med tillväxt, koefficienterna för alla tre variabler skiljer 

sig marginellt i jämförelse med resultatet i Tabell 10. Vidare visar resultatet att en mer ojämn 
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fördelning av inkomster ger minskad tillväxt. Offentliga utgifter, andel över 65 år och andel 

högutbildade har problem med signifikansen där den sistnämnda genomgående saknar 

signifikans samt att koefficienten växlar mellan positiva och negativa värden. Kapital per 

capita visar ingen nämnvärd skillnad på resultatet trots problemet med korrelation. 

Tabell 11- Paneldata regression med fixed effect och flyktingpop. som förklarande variabel 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Flyktingpop. 
(loggad) 

0,007 
(0,002) 

0,009 
(0,006) 

0,008* 
(0,005) 

0,007* 
(0,004) 

0,015*** 
(0,003) 

0,007* 
(0,004) 

65 år   0,019*** 
(0,004) 

0,011*** 
(0,004) 

0,009** 
(0,004) 

0,003 
(0,003) 

0,010* 
(0,006) 

Utbild.   0,001 
(0,002) 

0,0004 
(0,001) 

-0,0002 
(0,001) 

0,000 
(0,001) 

-0,001 
(0,001) 

Sysselsatta   0,022*** 
(0,001) 

0,013*** 
(0,002) 

0,013*** 
(0,002) 

0,005*** 
(0,002) 

0,014*** 
(0,014) 

Off. utgift     -0,003* 
(0,002) 

-0,003* 
(0,002) 

-0,002 
(0,002) 

-0,002 
(0,001) 

Kapital/cap 
(loggad) 

        0,149*** 
(0,016) 

  

GINI       -0,007*** 
(0,002) 

-0,006*** 
(0,002) 

-0,005*** 
(0,001) 

Patent 
(loggad) 

          0,035*** 
(0,010) 

Antal obs. 300 300 275 275 275 247 

Adjusted R2 0,988 0,994 0,996 0,997 0,997 0,997 

*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10-, 5- och 1 procent. Standardfel ( ). 

 

 

 

 



28	

Tabell 12 - Hypotestabell med resultat 

Variabel Förväntat samband Resultat 

Immigration + + 

Flyktingpopulation + + 

Andel över 65 år - + 

Andel högutbildade +/- +/- 

Andel sysselsatta i arbetsför 
ålder 

+ + 

Offentliga utgifter + - 

GINI - - 

Kapital per capita + + 

Patent + + 

Tabellen visar de förväntade sambanden samt resultatet av regressionerna. 

Sju av nio koefficienter överensstämde med vår hypotestabell. Sambandet mellan andel av 

befolkning över 65 år och BNP per capita är enligt vårt resultat positivt vilket skiljer sig från 

förväntningar. Samt har offentliga utgifter ett negativt samband med tillväxt, vilket är tvärt 

emot vår hypotes. Varför dessa resultat uppstått diskuteras i nästa kapitel. 
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7. Diskussion 

Den utförda regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

immigration och tillväxt, vilket stödjer Borjas teori om ett litet immigrationsöverskott. Enligt 

Borjas uppstår tillväxten när invandrare integreras på arbetsmarknaden och lönerna sjunker. 

Det är diskutabelt om det är på grund av sänkta löner som immigrationsvariabeln påvisar ett 

positivt samband med tillväxt. Dels antar resonemanget att efterfrågan på arbetskraft är 

konstant, vilket den sällan är i praktiken. Det bör även beaktas vilka yrkesgrupper som 

faktiskt påverkas av immigration. Om den invandrande arbetskraften fungerar som ett 

substitut till de inhemska arbetarna, det vill säga att de är relativt homogena, bör lönerna 

inom denna yrkesgrupp sjunka. Borjas och Monras studie (2016) berör resonemanget när de 

argumenterar för att förändringen i löner måste mätas för de arbetsgrupper som faktiskt 

påverkas av det ökade utbudet på arbetskraft. Borjas figur för immigrationsöverskottet3 kan 

alltså snarare appliceras på specifika arbetsmarknader än en hel ekonomi. Vidare går det att 

ifrågasätta om löneförändringen för specifika yrkesgrupper faktiskt leder till lägre löner för 

den inhemska arbetskraften. Nationalekonomen David Card (2012), är öppet kritisk mot 

Borjas teorier och studier som hävdar att löner sjunker vid immigration. I en väl fungerande 

ekonomi behöver inte tillväxten genereras på grund av sänkta löner, istället kan 

kompetensnivå och karaktärsdrag hos den immigrerande befolkningen såväl som teknologins 

struktur bidra till tillväxt (Card, 2012). I de nordiska länderna, speciellt Sverige, där 

arbetsmarknaden präglas av trögrörliga löner är det till exempel inte troligt att lönerna 

kommer sjunka vid ett ökat utbud på arbetskraft.  

Borjas modell menar att tillväxten blir större om den immigrerande befolkningens kompetens 

kompletterar det inhemska landets kapital såväl som den inhemska arbetskraftens kompetens. 

Borjas anser att immigration av hög kompetens bäst kompletterar dessa två 

produktionsfaktorer. Arbetskraft av hög kompetens anses till exempel vara specialister, 

professorer, atleter eller teknologiska experter (Constant, 2014). Dessa kan utnyttja landets 

kapital och samarbeta med den inhemska arbetskraften av hög kompetens, samtidigt som de 

fungerar som ett komplement till arbetskraften av låg kompetens. En selektiv 

immigrationspolitik är därför önskvärd för att maximera ekonomisk tillväxt. Det finns dock 

invändningar mot Borjas resonemang. Card och Peri (2016) anser att den ekonomiska 

tillväxten inte beror på hur väl immigranters kompetens kan komplettera inhemska arbetare 
                                                

3	Figur 2, s. 4 
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och kapital. Istället uppstår den till följd av hur den immigrerande befolkningen bemöts på 

arbetsmarknaden, såväl som hur den inhemska arbetskraften reagerar. Språkbarriärer leder 

ofta till att den immigrerande arbetskraften tvingas ta lågkvalificerade arbeten, som följd 

kommer den inhemska arbetskraften som tidigare arbetade inom dessa yrken att söka sig 

vidare till yrken där kommunikationskompetens värderas. Detta har bland annat observerats 

hos industriarbetare i Frankrike (Constant, 2014). Liknande scenarion uppstår i länder där den 

inhemska arbetskraften undviker lågkvalificerade- och repetitiva yrken, vilket skapar en 

efterfrågan på arbetskraft. Denna lucka fylls av, ofta överkvalificerade, invandrare som vill 

etablera sig på arbetsmarknaden. Inflytelserika transnationella organisationers data stödjer 

denna tes, OECD (2014) uppger att högutbildade immigranter har 50% större risk än 

inhemska arbetare att vara överkvalificerad för sina jobb.4 Detta händelseförlopp bidrar enligt 

Card och Peri till att den immigrerande arbetskraftens inverkan på den inhemska 

arbetskraftens löner lindras, eftersom de inte konkurrerar om samma arbeten (Card, 2012; 

Card & Peri, 2016). Vi anser att nationalekonomisk teori speglar verkligheten i att 

immigration leder till tillväxt. Däremot anser vi att Borjas teori inte fångar verkligheten i 

Europa, eftersom det finns bevis för att det de kompletterande effekterna beror på sociala 

faktorer snarare än att kompetenser kompletterar varandra. Att tillväxten uppstår har således 

en mer komplex förklaring.  

Två känslighetsanalyser, där variabeln immigration bytts ut mot flyktingpopulation och 

medborgarskap, har utförts. Vid användning av variabeln flyktingpopulation är sambandet 

med ekonomisk tillväxt fortfarande positivt, men effekten lägre. Borjas (1995) argumenterar 

att invandrad arbetskraft av hög kompetens kompletterar ett lands kapital bättre än invandrad 

arbetskraft av låg kompetens. Att flyktingar ofta har svårt att överföra sina kompetens från 

sitt hemland, på grund av språkbarriärer och förlorade certifikat, kan förklara varför den 

positiva effekten på tillväxt inte är lika stark (Borjas & Monras, 2016). När variabeln 

medborgarskap används visar resultatet ett negativt samband med ekonomisk tillväxt. Vi 

argumenterar för att det beror på att ett beviljat medborgarskap inte är en avgörande faktor 

för tillträde på arbetsmarknaden, ofta räcker det med arbetsvisum eller uppehållstillstånd. 

Detta stöder resonemanget i Borjas teori om att ekonomisk tillväxt vid immigration sker i 

samband med integration på arbetsmarknaden. En immigrerande individs bidrag till 

                                                

4	Rapporten hänvisar till alla OECD:s länder. Vi anser att rapporten kan spegla situationen i våra valda länder då 
23 av 25 länder är medlemmar i OECD. 



31	

immigrationsöverskottet har därför redan skett innan medborgarskapet beviljas, därför 

exkluderas effekten på tillväxt från variabeln. I variabeln immigration inkluderas individer 

som bosatt sig i ett land under en tidsperiod som är, eller förväntas vara, minst ett år. 

Variabeln immigration inkluderar därför de som endast bosätter sig i landet under ett 

begränsat antal år i syfte att arbeta, för att sedan flytta igen. Vidare innehar redan EU-

medborgare många rättigheter när de migrerar från ett EU-land till ett annat, vilket leder till 

ett minskat incitament för ansökan om medborgarskap i det mottagande landet. Reglerna för 

ansökan av medborgarskap varierar också mellan de observerade länderna. I vissa länder får 

du till exempel automatiskt medborgarskap vid giftermål med en medborgare. Andra länder 

kräver att du säger upp tidigare medborgarskap för att få bli medborgare. Dessa faktorer kan 

påverka vilka som blir medborgare i ett land, samt när medborgarskap anskaffas. Vi anser 

därför inte antal nya medborgarskap vara ett bra mått för att undersöka immigration och 

tillväxt. 

Regressionsanalysens resultat motsäger Solow-modellens resonemang om att en ökad 

tillväxttakt i befolkningen leder till minskad tillväxt i ekonomin. Enligt modellen skulle 

minskningen av kapital per arbetare leda till att produktion per arbetare minskar. Borjas 

liknar vidare immigration som en långsiktig investering som sedan ger avkastning. Vid 

användning av Romers modell där teknologisk utveckling fungerar som en endogen variabel 

blir det omöjligt att skatta den sanna avkastningen vi faktiskt får av immigration. Om en 

individ som immigrerat till Europa uppfinner en sådan icke-rivalitetbar vara som Romer 

syftar på kommer denna individ att öka tillväxten för ekonomin. När den immigrerande 

befolkningen integreras i samhället och antingen utbildar sig i landet eller legitimerar tidigare 

kompetens kommer landets humankapital att öka, något som ökar chansen för denna typ av 

endogena teknologiska framsteg. I några av våra skattningar blev koefficienten till utbildning 

negativ, vilket påvisar att en ökning av andelen högutbildade i ett land leder till minskad 

ekonomisk tillväxt, alltså motsatsen till Romers teori. Nationalekonomer påstår ofta att det 

finns ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och utbildning då en mer välutbildad 

befolkning kommer leda till ökad produktivitet, innovation och snabbare integration av 

teknologiska framsteg (Holmes, 2013). Holmes (2013) skriver dock att detta antagande 

grundar sig i förmodanden och antaganden, snarare än konkreta bevis. Detta behöver inte 

betyda att högre utbildning inte leder till ekonomisk tillväxt. Förklaringen till att effekten av 

utbildning i ekonomisk teori övervärderas kan vara att bedömningen ofta kontamineras av de 

bredare fördelarna med utbildning som är svåra att fånga upp i en ekonometrisk skattning 
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(Temple, 2001). Romers modell tydliggör resonemanget eftersom värdet av en enskild 

immigrants replikerbara uppfinning inte går att inkludera i en ekonometrisk modell. Andrew 

Weiss uttrycker i sin artikel från år 1995 att fördelar med utbildning inte endast behöver 

baseras på effekten som en högre utbildningsnivå har på arbetskraftens produktivitet. Istället 

uppmärksammar Weiss att människor lär sig om samhället, konst och musik för att öka deras 

livskvalité och göra dem till bättre medborgare. Holmes (2013) betonar även att sambandet 

mellan högre utbildning och tillväxt beror på hur efterfrågan av högutbildad arbetskraft ser ut. 

Trots att vår koefficient för utbildning i vissa modeller blivit negativ går det alltså att 

argumentera för att utbildning är ett naturligt område att fokusera på för att öka ett lands 

ekonomiska tillväxt. Skiftningarna i vår betakoefficient påvisar dock att det inte är ett 

självklart ekonometriskt samband och det vore felaktigt att betrakta utbildning som något 

slags panacé för ekonomisk framgång. 

Variabeln för andel av befolkningen över 65 år visar ett positivt samband med ekonomisk 

tillväxt, något som säger emot tidigare studier (Boubtane, Dumont & Rault, 2016; Boubtane 

& Rault, 2012; Muysken & Ziesemer, 2013). Ekonomisk tillväxt bör påverkas negativt vid en 

ökning i andel över 65 eftersom de måste försörjas med skattemedel i form av pension och 

sjukvård. Variabeln har i alla modeller en betakoefficient som antar ett värde nära noll, vilket 

antyder att datamaterialet inte till fullo fångar effekten av en åldrande befolkning för den 

valda tidsperioden. Tidigare studier har använt sig av en större tidsperiod, vilket fångat 

sambandet mellan en åldrande befolkning och ekonomisk tillväxt bättre. Detta kan förklara 

koefficientens motsägelsefulla värde. Vidare visar det deskriptiva datamaterialet i appendix A 

att andelen invånare över 65 år har ökat två till fyra procentenheter i alla EU25-länder 

förutom Luxemburg sedan år 2004. Vi tror att denna förändring inte är tillräckligt stor för att 

effekten av en åldrande befolkning ska omfattas i resultatet för vår regressionsanalys. 

Europakommissionen (2014) bedömer att en åldrande befolkning är en trend som kommer att 

fortsätta. Kommissionen bedömer att andelen av befolkningen i arbetsför ålder kommer 

minska från 66 % till 57% mellan år 2013 och 2060. Totalt kommer andelen av befolkningen 

i Europa över 65 år att öka från 27.8% till 50.1%. Med andra ord betyder det att antalet 

arbetare per pensionär kommer att minska från fyra till två stycken under denna tidsperiod5. 

Borjas (1995) argumenterar för att immigrationsöverskottet uppstår när invandrare 

                                                

5 Siffrorna gäller EU28 men vi anser att siffrorna även är representativa för EU25. 
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kompletterar den inhemska befolkningen, detta resonemang kan också appliceras vad gäller 

ålder. Enligt Eurostat (2017l) är den övervägande mängden av flyktingar som söker asyl i 

Europa mellan 18-35 år. Immigration kan därför på kort sikt gynna Europa eftersom den unga 

åldern för den invandrande befolkningen kan komplettera Europas åldrande befolkningen. På 

lång sikt gynnar immigration området när den immigrerande befolkningen skaffar barn, vilket 

kommer hjälpa till att balansera skevheten i ålderssammansättningen. Enligt Gómez och 

Hernandez de Cos (2008) kommer den immigrerande befolkningen som anländer till Europa 

utbildas och läras upp för att sedan kunna komplettera den äldre befolkningen. I framtiden 

kan de i sin tur lära upp de yngre arbetarna. Genom Solow-modellen kan vi föra ett liknande 

resonemang. Ökar andel människor som är för gamla för att arbeta kan det likställas med att 

arbetskraften minskar. Detta ökar kapital per capita, samt BNP per capita upp till en viss nivå. 

Om för många arbetare pensioneras kommer det finnas mer kapital per arbetare än vad som 

är mest effektiv på grund av avtagande marginalproduktion, vilket inte ökar tillväxten. 

Immigranter kan därför minska kapital per capita och på så sätt se till att allt kapital används 

effektivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34	

8. Slutsats 
Borjas (1995) nationalekonomiska teori säger att immigration leder till en liten ekonomisk 

tillväxt. Utifrån Romers (1990) utvidgade version av Solows tillväxtmodell (1956) går det 

tillika att hävda att immigration leder till ökad ekonomisk tillväxt. Uppsatsen resultatet visar 

ett positivt samband mellan immigration och tillväxt, i likhet med nationalekonomisk teori 

och tidigare studier (Kangasniemi et.al, 2009; Boubtane, Rault & Coulibaly, 2012; Muysken 

och Ziesemer, 2013; Boubtane, Dumont & Rault, 2016). Den hårda retoriken som förs i 

media är så vidare inte befogad. Det är svårt att uttala sig om den ekonomiska tillväxten beror 

på att lönerna sjunker, genom endogen teknologisk utveckling på grund av ett ökat 

humankapital eller för att den invandrande befolkningen kompletterar den inhemska genom 

att fylla viktiga luckor. Eftersom alla de europeiska länderna som inkluderats i studien 

präglas av en åldrande befolkning är det tydligt att immigration kommer utgöra en betydande 

roll för ländernas framtid. En förutsättning för att kunna ta vara på de positiva effekterna är 

att det finns en fungerande immigrationspolitik. På grund av det redan existerande EU-

samarbetet och att området utsätts för samma immigrationsvågor finns förutsättningar för en 

gemensam immigrationspolitik. Vi anser att ökad fokus borde läggas på hur 

integrationsprocessen kan omkonstrueras för att uppnå ökad tillväxt, snarare än de kostnader 

som är omdebatterade i politik och media. Ett sådant samarbete skulle gynna de europeiska 

länderna på lång sikt, såväl som förbättra den immigrerande befolkningens möjligheter i 

samhället.  

Förslag på vidare forskning är hur en sådan gemensam immigrationspolicy behöver 

konstrueras för att immigration och integrationspolitik ska fungera bättre i framtiden. Varje 

land har olika behov och förutsättningar som betyder att de skulle gynnas av och vara bättre 

på att hantera olika typer av immigration. Studier som fokuserar på individuella länder skulle 

därför behövas. Vidare är meningarna skilda om varför immigration faktisk leder till tillväxt. 

Ytterligare forskning om effekterna immigration har på arbetsmarknaden är därför nödvändig 

för ökad förståelse kring ämnet. 
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Appendix A 
Tabell A - Paneldata regression med fixed effect och med antal nya medborgarskap som 
huvudsaklig förklarande variabel. 
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Medborgar- 
skap 

-0,042*** 
(0,010) 

-0,025*** 
(0,006) 

-0,011** 
(0,003) 

-0,013** 
(0,005) 

-0,015*** 
(0,004) 

-0,013*** 
(0,004) 

65 år   0,018*** 
(0,003) 

0,012*** 
(0,004) 

0,009*** 
(0,004) 

0,005* 
(0,003) 

0,010** 
(0,005) 

Utbild.   0,002 
(0,003) 

0,001 
(0,002) 

0,000* 
(0,001) 

0,001 
(0,002) 

0,000 
(0,002) 

Sysselsatta   0,021*** 
(0,001) 

0,013*** 
(0,002) 

0,013*** 
(0,002) 

0,006*** 
(0,002) 

0,014*** 
(0,002) 

Off. utgift     -0,003* 
(0,002) 

-0,003* 
(0,002) 

-0,002 
(0,002) 

-0,002 
(0,001) 

Kapital/cap 
(loggad) 

        
  

0,136*** 
(0,020) 

  

GINI       -0,007*** 
(0,002) 

-0,007*** 
(0,002) 

-0,005*** 
(0,002) 

Patent 
(loggad) 

          0,036*** 
(0,009) 

Antal obs. 299 299 274 274 274 246 

Adjusted R2 0,990 0,995 0,997 0,997 0,997 0,997 

*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10-, 5- och 1 procent. Standardfel ( ).  
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Appendix B 
Figur A - BNP per capita för varje EU25 land under tidsperioden 2004 - 2015 
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Figur B - Antal immigranter per EU25-land under tidsperioden 2004 - 2015 
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Figur C - Flyktingpopulationens storlek per EU25-land under tidsperioden 2004-2015 
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Figur D - Andel av befolkningen över 65 år i varje EU25-land under tidsperioden 2004-2015 
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