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Abstract 

Denna studie undersöker korrelationen mellan inkomstnivåns tillväxt på en kommunal nivå 

och migration år 2001-2014. Den använder data från Statistiska Centralbyrån för att göra en 

multipel regressionsanalys som studerar korrelation mellan inkomstnivåns tillväxt och 

variablerna. De valda variablerna är initial inkomstnivå och initial invandringsnivå (som är 

utrikes födda i relation till population). Studiens fokus är att undersöka förhållandet mellan 

migration och inkomstnivåns tillväxt på kommunalnivå i Sverige och hur liknande studier kan 

förbättras i utförandet i framtiden. 
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1. Introduktion 

På grund av kriget som i skrivande stund fortfarande pågår i Syrien har världen drabbats av en 

av de största flyktingvågorna i historien. Enligt Syrian Refugees har uppskattningsvis 11 

miljoner människor flytt landet sedan krigets början i 2011 (Syrian Refugees 2016). Under 

2015 tog Europa emot ca 1.3 miljoner flyktingar, majoriteten av dem från Syrien (BBC 2016, 

Bild 2). Under samma år var Sverige det land som tagit emot nästflest asylsökande i relation 

till population (1667/100 000) och var även det näststörsta landet i totalt antal människor som 

fått asyl (bakom Tyskland) (BBC 2016, Bild 5 & 7).  

Förutom den stora humanitära krisen i EU och världen över är det även av stort intresse 

att studera hur dessa stora vågor av flyktingar påverkar ekonomin i ett land. I juli 2016 

publicerade Pew Reaserch Center en rapport som tillfrågade 10 europeiska länder, däribland 

Sverige, om deras attityder och åsikter om det ökade antalet mottagna flyktingar. Åsikten att 

flyktingar skulle vara en börda på landet och ta upp inhemska jobb och utnyttja sociala 

fördelar var starkt representerad med en median på 50%, i Ungern så hög som 82%, av alla 

tillfrågade (Wike, Stokes & Simmons 2016). Dessutom rapporterar World Finance att en 

vanlig åsikt i både media och i allmänhet är att flyktingar kommer att visa sig vara en 

ekonomisk börda och ta upp viktiga resurser, jobb och pressa ner löner (Matsangou 2015). 

I kontrast rapporterar andra nyhetskällor och ekonomer att flyktingkrisen hade kunnat 

ses som en tillgång snarare än en börda, speciellt med tanke på att trenden i fertilitet är 

nedåtgående med ca 1.5 barn/kvinna (Portes 2016). Tyskland, som har tagit emot det största 

antalet flyktingar (BBC 2016, Bild 7) hade i en nyligen utförd studie det lägsta födelsetalet i 

världen och en ekonomi som skapar jobb fortare än de lyckas fylla dem (Portes 2016) 

(Matsangou 2015). 

Detta visar på att det finns en viss tvetydighet i uppfattningen om de ekonomiska 

effekterna av flyktingkrisen och frågan om migration som helhet. Med den alltmer 

globaliserade världen som vi lever i idag och med ökad migration mellan länder blir ämnet 

om de ekonomiska effekterna av invandring av yttersta intresse då ekonomiska konsekvenser 

ofta ligger till grund för den politik som påverkar och styr dessa frågor. Att från ett 

ekonomiskt perspektiv undersöka och bringa klarhet i situationen framstår därför som ytterst 

angeläget. Detta för att bidra med ett bra underlag med vilket man bättre kan förstå den 

mångfacetterade frågan om invandring och flyktingpolitik.  

 Frågeställningen för denna uppsats är därför att undersöka huruvida det finns något 

statistiskt underlag för att påvisa en korrelation mellan invandringsnivå och inkomst. Denna 
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undersökning kommer att fokusera på kommuner i Sverige och använda medelvärdet för 

sammanräknad förvärvsinkomst som undersökningsvariabel och även använda sig av ett 

villkorat test med invandring som tilläggsvariabel. Anledningen till att använda data på 

kommunalnivå och för att hålla perspektivet på regional nivå är att undersöka potentiella 

effekter av migration ur ett snävare perspektiv. Istället för att undersöka hur migration 

påverkar ett lands ekonomi som helhet (t.ex. hur det påverkar BNP eller BNP per capita) 

ligger fokus på vad som händer med inkomsttillväxten i kommunerna. Resultaten blir då mer 

fokuserade på vad som händer för svenskars inkomstnivå snarare än för landet som helhet.  

 För att uppnå detta används data från SCB på kommunalnivå över medelvärdet för 

sammanräknad förvärvsinkomst (som kan ses som en sorts BNP per capita för kommuner) 

och andelen utrikes födda i relation till populationen i kommunen. Dessa data kommer sedan 

att undersökas med en regressionsanalys som är specificerad efter att studera i vilken 

utsträckning variablerna initial inkomstnivå och initial invandringsnivå korrelerar med 

tillväxt. Regressionsanalysens resultat kommer att indikera om det råder en absolut 

konvergens eller en villkorad konvergens (som korrelerar med invandringsnivån) av 

inkomstnivå på regional nivå. Konvergens är ett begrepp som innebär att regioner med låg 

initial inkomstnivå har en snabbare tillväxttakt än regioner med en hög initial inkomstnivå och 

därför kommer regionernas inkomstnivå att konvergera över tid. Detta begrepp och metoden 

som används kommer att beskrivas mer utförligt i del 3 ”Tillväxt: Teoretiskt ramverk” och del 

4 ”Empirisk specifikation”. 

 Uppsatsens struktur ser ut om följande; efter introduktionsdelen följer en del om tidigare 

undersökningar inom migration och tillväxt som presenterar deras resultat och slutsatser. 

Detta för att förklara kontexten som uppsatsen är skriven inom och för att senare ha ett bra 

underlag att jämföra resultaten från specifikationerna med. Efter det presenteras en mer 

utförlig del om traditionell tillväxtteori och konvergens för inkomst som sedan används som 

bakgrund för presentationen av den använda modellen och modellens specifikationer. Därefter 

presenteras resultaten från den kvantitativa undersökningen tillsammans med en deskriptiv 

tolkning av dessa. Efter det följer en sammanfattning av den presenterade teorin och data som 

sedan leder till en diskussion om resultaten och även relaterar dem till tidigare 

undersökningars resultat. Till sist presenteras även de referenser som använts vid skrivandet 

av denna uppsats. 
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2. Bakgrund – Migration och tillväxt 

I tidigare undersökningar på ämnet invandring och effekterna på lönenivåer i mottagarlandet 

har Borjas, som fokuserat sitt arbete på invandring till USA, varit en väldigt inflytelserik röst 

och är en av de som har utvecklat sina studier över längst tid. Trots att Borjas har skrivit en 

stor mängd verk om migration och tillväxt kommer denna uppsats lägga relativt lite fokus på 

Borjas studier. Anledningen till detta är till en viss del att fokusera mer på nyare studier. 

Dessutom har dessa nyare studier, till varierande grad, använt sig av Borjas verk som 

bakgrund till sina studier. Ett större fokus på dessa studier ger en tydligare bild av hur långt 

forskningen inom ämnet har kommit.  

 Inledningsvis finner Borjas att invandringen har haft en svag negativ effekt på de 

inhemskt föddas löner. Vidare finner han att p.g.a. de skillnader i utbildning och färdigheter 

mellan invandrare och inhemskt födda är det inte troligt att en konvergens av löner kommer 

att hinna ske under många invandrares livstid och de problem som uppstår kommer därför att 

fortsätta under flera generationers livstider (Borjas 1994, s.1713). Borjas & Katz (2007, s.53) 

fick ett liknande resultat i sin studie över mexikanska invandrare till USA mellan 1990-2000. 

De fann att ökningen av mexikanska invandrare till USA hade en svag negativ effekt på de 

inhemska lönerna för lägre utbildade medan de ökade de inhemska lönerna för 

universitetsutbildade. De fann även att p.g.a. skillnader i utbildningsnivå hade mexikanska 

invandrare en ofördelaktig löneposition gentemot den inhemska befolkning och även 

gentemot invandrare med ett annat ursprungsland. Konvergensen av löner för mexikanska 

invandrare var låg och betydligt lägre än invandrare från andra länder. Dessa löneeffekter från 

migration skulle potentiellt vidga lönegapet mellan låginkomst- och höginkomsttagare och 

försämra lönepositionen för de lågutbildade arbetarna (Borjas & Katz 2007, s.52-53). 

 För att tydliggöra resultaten kring tillväxt och migration presenterade Borjas (2003, 

s.35) konceptet om individer med samma nivå av utbildning men olika nivå av 

arbetserfarenhet som imperfekta substitut. Detta innebär att om det finns en relativt stor 

skillnad i arbetserfarenhet mellan individer kan de två inte anses vara perfekt utbytbara på 

arbetsmarknaden. Detta kopplas till migration då Borjas (2003, s.22) fann att för en 

invandrare som invandrat till USA som vuxen gav ytterligare ett års arbetserfarenhet olika 

värde för amerikanska företag beroende på om arbetserfarenheten kommit från individens 

hemland eller från USA. Ytterligare ett års arbetserfarenhet i USA var fyra gånger så 

värdefullt som motsvarande tid i hemlandet och 60% mer värdefullt än motsvarande 

arbetserfarenhet för en inhemsk invånare (Borjas 2003, s.22). Detta innebär att invandrare 
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som har mycket arbetserfarenhet från sitt hemland men lite arbetserfarenhet i USA är närmre 

substitut till inhemska arbetare med lägre arbetserfarenhet än de är substitut till inhemska 

arbetare med samma arbetserfarenhet (sett endast till år). Med dessa specifikationer fann 

Borjas (2003, s.36) att migration hade en negativ effekt på inhemska löner men att 

distributionen av effekten varierade mellan äldre och yngre åldersklasser.   

 Till skillnad från Borjas (2003) och Borjas & Katz (2007) testade Ottaviano och Peri 

(2012, s.153) effekten av invandring utan antagandet att invandrare och inhemskt födda är 

perfekta substitut d.v.s. att de givet samma utbildning- och arbetserfarenhetsnivå är 

ekvivalenta och perfekt utbytbara med varandra på arbetsmarknaden. De fann att det fanns en 

liten, men signifikant, imperfekt substabilitet vilket ledde till att de i sin undersökning om 

effekterna på lönenivåer i USA fann att effekterna av invandring var positiv men relativt liten 

(0.6%) på inhemskt födda medan effekten på tidigare invandrade invånare var negativ (-6%).  

Även efter justering för olika utbildningsnivåer är resultaten liknande och de som påverkas 

mest av invandringen är tidigare invandrare (Ottaviano & Peri 2012, s.191). Detta antyder att 

resultat som visar att migration sänker den inhemska lönenivån, för landet som helhet eller för 

enskilda utbildningsnivåer, som i Borjas (2003, s.36-37) och Borjas & Katz (2007, s.53) kan 

ha observerat migrationens effekter på tidigare invandrares löner. Manacorda, Manning & 

Wadsworth (2012, s.145-146) fick liknande resultat i sin studie över varför lönenivåerna i 

Storbritannien hade förändrats relativt lite, trots en signifikant ökning i invandring de senaste 

30 åren. Om anledningen till detta skriver de: 

 

“We show that the large rise in immigration experienced in Britain over the past 

decades does indeed appear to have changed the wage structure but not in the 

way often postulated. We find that, within narrowly defined age–education cells, 

immigration depresses the earnings of previous immigrants relative to the native 

born, suggesting imperfect substitution between natives and immigrants in 

production. Recent immigrants are particularly sensitive to new immigrant 

inflows.” – Manacorda, Manning & Wadsworth (2012, s.145) 

 

 Vidare fann de att den största effekten från invandringen över de senaste 30 åren var på 

lönerna för universitetsutbildade invandrare och att anledningen till att effekterna varit relativt 

milda var att under samma period hade efterfrågan på högutbildad arbetskraft även ökat. Detta 

betyder att universitetsutbildade invandrare har sett en mindre ökning av sina löner relativt de 

universitetsutbildade inhemska invånarna (Manacorda, Manning & Wadsworth 2012, s.144). 
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Detta resultat står i motsats till studien i USA som fann att det var mindre utbildade tidigare 

invandrare som blev drabbade av den största sänkningen i löner (Ottaviano & Peri 2012, 

s.190). En förklaring till att de har fått olika resultat kan vara p.g.a. skillnaden i utbildning på 

de som har invandrat till landet gentemot de inhemska invånarna i landet. I fallet med USA 

var populationen invandrare till en större grad lågutbildade (Borjas 1994, s.1676) och i fallet 

med Storbritannien var invandrarpopulationen i ökande grad mer högutbildad relativt den 

inhemska befolkningen (Manacorda, Manning & Wadsworth 2012, s.145-146). Dessa 

skillnader i utbildning för invandrarpopulationen kan bero på att push-faktorerna (faktorer 

som leder till migration från ett land) och pull-faktorerna (faktorer som attraherar invandrare 

till ett land) i de båda länderna varit annorlunda och därmed attraherat invandrare med olika 

nivåer av utbildning. På grund av de olika kompositionerna av invandrarpopulationen kan 

effekterna också ha blivit asymmetriskt distribuerade och därför blir olika delar av 

arbetskraften mer eller mindre påverkade. Dessa resultat går även att observera i en studie 

gjord om invandringens effekter på löner i Kanada, USA och Mexiko. I Kanada där 

invandringen mestadels varit högutbildad invandring minskade lönegapet, en effekt som 

liknar den observerad i Storbritannien där högutbildade blev mer påverkade än lågutbildade. I 

USA var effekten tvärtom då lönegapet ökade p.g.a. att invandrarpopulationen till stor del 

bestod av lågutbildade invandrare (Aydemir & Borjas 2006, s.44). Denna effekt kan delvis 

bero på att invandringen påverkade de inhemska lönerna så att de lågutbildades löner sänktes 

medan de högskoleutbildades löner höjdes. Därmed ökade gapet mellan låg- och 

höginkomsttagare i USA (Borjas & Katz 2007, s.53). I Mexiko var majoriteten av invandrare 

till en större grad genomsnittliga gällande färdigheter och utbildning och effekten av detta 

blev en ökad lönenivå för medelklassen medan de övriga grupperna fick en sänkt lön. Av 

intresse är även att utvandringen av lågutbildade från Mexiko till USA hade den oväntade 

effekten att de lågutbildade som stannade i Mexiko fick en sämre lön (Aydemir & Borjas 

2006, s.44).  

 En av de få studier som undersökt förhållandet mellan invandring och ekonomisk 

utveckling i flera länder skrevs av Matthew R Sanderson i 2012. I sin studie fann Sanderson 

(2012, s.24) att i genomsnitt när invandringen till ett land ökar med 1% ökar per capita 

inkomst med ca $16 per person efter 10 år. Däremot fann studien även att effekterna 

minskade när invandringen skedde till länder i Sydamerika och Karribien som uppvisar hög 

fertilitet och lägre än genomsnittlig inkomst per capita i jämförelse med länder i omvärlden. I 

dessa länder vägdes de positiva effekterna av invandringen upp av den förhöjda fertiliteten 

och försämrade även de problem som följde med ökad populationsväxt. På grund av detta 
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blev de positiva effekterna från invandringen mindre. Sanderson (2012, s.24-25) säger därför 

att då de positiva effekterna av invandring inte distribueras jämnt för alla länder är det troligt 

att invandring ökar de ekonomiska klyftorna mellan länder och är ett otillräckligt verktyg för 

att göra inkomstnivåer mer jämnlika världen över.  Dessutom säger Sanderson (2012, s.25) att 

även om alla länder hade kunnat fånga upp alla de positiva effekterna är de inte stora nog för 

att minska inkomstklyftorna.  

 Värt att nämna är att studien även inkluderade FDI och internationell handel i en av sina 

modeller och kom fram till att ingen av dem var en signifikant variabel för ett lands 

utveckling. Sanderson föreslog att det är möjligt att de positiva effekterna funna i andra 

studier från dessa variabler kan ha fångat upp effekterna från invandring då dessa studier 

sällan inkluderat invandring som kontrollvariabel. Dock skriver Sanderson (2012, s.20) att det 

är möjligt att hans studie inte haft en tillräckligt lång undersökningsperiod för att fånga upp 

dessa effekter. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att angående migrationens effekt på lönenivåer verkar 

tidigare litteratur vara övervägande överens om att effekterna på nivåerna är relativt små. Om 

man dessutom justerar för invandrare och inhemskt födda som imperfekta substitut ges en 

klarare bild av fördelningen av effekterna på inkomstnivån (även om fördelningen varierar 

beroende på undersökningsland). Dock verkar det som att invandrare är de som drar störst 

ekonomisk nytta av invandring (Coleman & Rawthorn 2004, s.617) och de negativa 

effekterna påverkar de som tidigare invandrat till landet i störst utsträckning (Manacorda, 

Manning & Wadsworth 2012, s.145-146) (Ottaviano & Peri 2012, s.191). För inkomstnivå 

per capita fanns det en positiv effekt av invandring, dock fanns det en dämpande effekt i de 

undersökta länder som hade en hög fertilitet i Sydamerika och Karribien (Sanderson 2012, 

s.24-25).  

 

3. Tillväxt: Teoretiskt ramverk 

För att bättre förstå resultaten från regressionsanalysen och de variabler och ekvationer som 

används är det viktigt att känna till den bakomliggande teorin. De specifikationer och den 

metod som används för uppsatsens undersökning kommer från den traditionella tillväxtteorin 

som handlar om hur och varför inkomster konvergerar på regional nivå. Den traditionella 

tillväxtteorin utgår från två antaganden: Det första är att all teknologi är tillgänglig i alla 

regioner, konsumenter i alla regioner har samma preferenser och samma typer av institutioner. 

Detta leder till att det enda som styr inkomstnivån är mängden kapital och hur produktiv 
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mängden kapital är. Detta innebär att inkomsten per invånare blir lägre när mängden 

kapitalstock per invånare är låg och vice versa. Det andra är att kapital har en avtagande 

marginalproduktivitet. Detta innebär att ju högre kapitalackumulation en region har desto 

högre blir produktionen men samtidigt så minskar produktiviteten för kapital. Som ett 

lättförståeligt exempel på kapitalets avtagande marginalproduktivitet skriver SOU (2007, 

s.74): 

 

”En restaurang med fem kockar använder sig av en utrustning som bland annat 

består av två spisar. Om restaurangen köper in en spis till skulle fler portioner 

kunna tillagas per timme, men kapacitetsutnyttjandet av varje spis skulle 

begränsas av antalet kockar i köket. Även om varje kock blir mer produktiv av 

nyinvesteringen (de behöver t.ex. inte vänta på sina kollegor) utnyttjas varje 

enskild spis mindre effektivt om någon spisplatta nu alltid måste ”vänta” på en 

kock. Nyinvesteringen kan alltså leda till att antalet portioner per spis och timme 

minskar även om antalet portioner per arbetstimme ökar totalt sett.”   

 

Resultatet av de här två antagandena blir att när alla andra omständigheter är likadana 

kommer de regioner med en låg kapitalstock per capita att växa fortare än de regioner med en 

hög kapitalstock per capita då den låga andel kapital tillåter dessa regioner att utnyttja de 

positiva effekterna av kapital mer effektivt. P.g.a. förhållandet mellan kapitalackumulation 

och inkomst innebär därför att regioner med relativt låg inkomst per capita kommer att ha en 

högre tillväxttakt än regioner med relativt hög inkomst per capita vilket leder till att dessa 

regioner över tid kommer att närma sig varandra i inkomstnivå. Allt detta innebär även att 

regioner med likadana förutsättningar kommer att konvergera mot samma inkomstnivå, detta 

kallas absolut konvergens eller β-konvergens (SOU 2007, s.74-75) (Gullstrand & 

Hammarlund 2016, s.53-54). 

 Viktigt att ta upp är att det finns en viss skillnad mellan studier som jämför tillväxt 

mellan länder och mellan regioner inom länder. Regioner inom länder tenderar att vara 

mycket mer lika varandra på en institutionell nivå (d.v.s. mer lika vad gäller befintliga 

institutioner och därmed har mer lika förhållanden för ekonomisk tillväxt) än länder är lika 

varandra. Detta gör regional jämförelse enklare då regionerna är mer jämförbara med 

varandra vilket förenklar den empiriska analysen. Dessutom så sker migration mellan regioner 

inom ett land i en mycket större utsträckning än vad migration mellan länder gör. Migrationen 

regioner emellan kan dock ha andra effekter. Migration mellan regioner innebär en 
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omflyttning av humankapital från en region som förlorar humankapital till en annan region 

som vinner humankapital. Beroende på hur nettot av migrationen ser ut mellan regionerna kan 

migrationen ha stora effekter antingen för eller mot konvergens av regionala inkomstnivåer 

(Eliasson & Westerlund 2003, s.21). På grund av detta finns det vid regionala studier en viss 

grad av osäkerhet huruvida den konvergens man observerat är större eller mindre när man 

eliminerar effekten av interregional migration. 

 En svaghet med den traditionella tillväxtteorin är att det enda som skiljer regioner åt är 

den initiala inkomstnivån. Ju högre initial inkomstnivå desto lägre tillväxttakt då regionen inte 

har samma potential för att utnyttja kapital som en region med lägre initial inkomstnivå. Om 

regioner däremot har annorlunda förutsättningar (exempelvis olika teknologier, 

konsumtionsmönster eller implementerar olika politiska åtgärder) finns det inga 

förutsättningar för att regionernas inkomster kommer att konvergera. Vad man då istället kan 

undersöka är villkorad konvergens. För villkorad konvergens undersöker man huruvida 

regioner växer mot olika inkomstnivåer p.g.a. att tillväxten är villkorad på en eller flera andra 

variabler. Alternativt kan man undersöka om regioner med samma förutsättningar (d.v.s. 

samma nivåer i andra variabler) karaktäriseras av absolut konvergens (SOU 2007, s.76). 

Traditionell tillväxtteori antar dock att regioners inkomster kommer att konvergera givet 

tillräckligt med tid. 

 

4. Empirisk specifikation 

För att undersöka huruvida det råder konvergens, och om det gör det vilken sorts konvergens, 

i svenska kommuner beskrivs tillväxten i inkomst på regional nivå först som ett linjärt 

samband med initial inkomstnivå som den enda undersökningsvariabeln och sedan även som 

ett linjärt samband med initial inkomstnivå och initial invandringsnivå som 

undersökningsvariabler. Specifikationen liknar den specifikation Gullstrand & Hammarlund 

(2016, s.56) och SOU (2007, s.81) använt om regional tillväxt i svenska kommuner. 

Specifikation liknar även specifikationen använd av Kjellgren & Wingårdh (2015, s.17) för att 

studera flyktingar och regional ekonomisk tillväxt. Till skillnad från Kjellgren & Wingårdh 

(2015) är den använda modellen förenklad från att undersöka ett flertal variabler till att endast 

undersöka två variabler som förklaring till tillväxt. Specifikationen använder den naturliga 

logaritmen av de ursprungliga datavärdena för att justera för skevhet i distributionen.  För att 

både kunna undersöka absolut- och villkorad konvergens krävs det två variationer av 

tillväxtmodellen. Syftet med specifikationerna är att skatta de olika parametrarna för att sedan 
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kunna analysera och tolka dessa utifrån den traditionella tillväxtteorin och ur den litteratur om 

migration och tillväxt som har presenterats. Specifikationerna ser ut som följande:  

 

(1) ln(𝑌𝑡−𝑇) =∝ +𝛽 ln(𝑌𝑡) + 휀 

 

(2) ln(𝑌𝑡−𝑇) =∝ +𝛽 ln(𝑌𝑡) + 𝛿 ln(𝐼𝑀𝑡) + 휀 

 

Där Yt-T är inkomsttillväxten mellan år T (slutåret för regressionen) och år t (startåret), Yt är 

den initiala inkomstnivån för startåret, IMt är variabeln som beskriver invandring och är 

definierad i Data-sektionen, α är en konstant, β och δ är parametrar som ska skattas och ε är 

en felterm. Ekvation 1 analyserar huruvida det råder absolut konvergens på kommunalnivå, 

d.v.s. om kommuner med en låg inkomstnivå i utgångspunkten växer med en snabbare takt än 

kommuner med en hög inkomstnivå. Detta leder till att deras inkomstnivåer växer närmre och 

närmre varandra över tid (Gullstrand & Hammarlund 2016, s.54). Ekvation 2 undersöker 

villkorad konvergens (i detta fall är tillväxten villkorad för variabeln IMt) och huruvida 

regioner med liknande nivåer av invandring konvergerar. Detta är speciellt intressant att 

undersöka då en rapport från regeringen 2008 kompilerade ett flertal studier om regional 

konvergens och kom fram till att regioner tenderar att konvergera med en hastighet på 2% per 

år. Resultatet ansågs dock vara alldeles för lågt mot vad man hade kunnat vänta sig från ett 

traditionellt tillväxtsperspektiv. Detta talar för att det finns andra faktorer som påverkar takten 

med vilken inkomst regioner emellan konvergerar (SOU 2007, s.80). Denna analys blir högst 

relevant för frågan då det ger större fog för att undersöka underliggande variabler som kan 

påverka ekonomin så som invandring. Om resultaten från regressionerna gjorda på den data 

hämtad från SCB antyder en signifikant korrelation mellan invandring och konvergens i 

inkomst, negativ eller positiv, är detta stöd för att vidare undersökning inom området med ett 

svenskt perspektiv hade varit intressant. 

 För analysen genomförs ett antal regressioner på olika tillväxtperioder. Först görs en 

regression om absolut konvergens, där endast den initiala inkomstnivån används som 

förklarande variabel, år 2001-2014. Därefter genomförs ett flertal regressioner på olika 

tillväxtperioder för att undersöka villkorad konvergens där både den initiala inkomstnivån och 

den initiala nivån invandring finns med som förklarande variabler. De olika tillväxtperioderna 

är år 2001-2005, 2001-2010, 2001-2014, 2005-2010, 2005-2014 och 2010-2014. Detta görs 

för att undersöka hur robusta resultaten är, d.v.s. om de håller sig relativt lika oberoende av 

hur lång tid eller mellan vilka år regressionen utförs på. 
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5. Data 

För att undersöka förhållandet mellan invandring och inkomstnivå för kommuner i Sverige år 

2001-2014 har data för de olika måtten hämtats från olika tabeller på den Statistiska 

Centralbyråns hemsida. För inkomst används data från ”Sammanräknad förvärvsinkomst, 

medelinkomst för boende i Sverige hela året” som presenteras i tkr (SCB). Detta mått används 

eftersom medelinkomst är sammanräknad förvärvsinkomst ställt i relation till den arbetande 

populationen vilket gör detta mått väl anpassat till den valda metoden då det representerar 

kommunal BNP per capita. Med förvärvsinkomst menas inkomst från tjänst (exempelvis 

inkomst från anställning) och eventuell inkomst från näringsverksamhet (exempelvis inkomst 

från att bedriva företag). Värt att nämna när det gäller data om förvärvsinkomst är att den är 

specificerad efter population med ålder 16 år eller över. Detta innebär att individer under 16 

år inte är inräknade vid uträknandet av medelinkomst. Det uppkommer dock mätfel när man 

utför undersökningar som har med regional inkomst att göra. Det största av dessa mätfel är till 

vilken region förvärvsinkomster tillhör. När man t.ex. räknar med BRP 

(bruttoregionalprodukt) per capita mäter man förädlingsvärden i en viss region inom en viss 

bransch och förädlingsvärdena tillhör då den region där produktionen sker (SCB 2005, s.14-

15) (Eliasson & Westerlund 2003, s.10). För de som arbetar och bor inom samma kommun är 

detta inget problem då oavsett vart man tillför inkomsten så går det till samma region. 

Problemen uppstår med individer som arbetar i en annan region än de bor, med BRP hade 

inkomsten därmed inte tillförts kommunen där individen bor utan i den region den arbetar. 

Snarare än att använda BRP per capita har denna undersökning använt sig av ett mått för 

individers inkomst så att inkomsten tilldelas den region där individen är bosatt. Oavsett vilket 

mått man väljer att använda kommer det alltid att uppstå en viss felmarginal.  

 Som ett mått för invandring används data från ”Utrikes födda” (SCB) som valts istället 

för liknande data som t.ex. ”Utrikes inflyttade” då det inte endast visar utrikes födda som har 

flyttat in till kommunen under året utan istället visar den totala populationen utrikes födda i 

kommunen. Detta leder till att det ”fångar upp” en större andel utrikes födda och därför blir 

ett bättre mått för invandring då det är troligt att utrikes födda inte enbart har en påverkan när 

de flyttar in utan även en påverkan under tiden de bor i kommunen. Till sist för populationen 

används data från ”Folkmängd” (SCB). Alla dessa mått har även valts för att de finns 

tillgängliga med indelning efter region, i detta fall kommun, och efter år. Nedan i Tabell 1 

visas minimum-, medel- och maximumvärden för de ursprungliga datavärdena från SCB för 
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initial inkomstnivå och initial invandringsnivå (som har använt de ursprungliga datavärdena 

och sedan beräknats med Ekvation 3) för år 2001 och år 2014 och även för tillväxten mellan 

2001-2014. 

 

Tabell 1 – Variablernas min-, max- och medelvärde 2001, 2014 och 2001-2014 

  

 Alla tabeller som har hämtats från SCB och används i specifikationerna innehåller data 

för varje år 2001-2014 för samtliga 290 kommuner med undantag för Knivsta där data saknas 

för 2001 (både för initial inkomstnivå och initial invandringsnivå) p.g.a. att Knivsta kommun 

bildades 2003 och tidigare var en del av Uppsala kommun (Knivsta kommun 2016). Detta 

leder till att för de regressioner som har startåret 2001 är Knivsta borttagen vilket är 

anledningen till varför dessa regressioner endast har 289 observationer i Tabell 3 till skillnad 

från de andra som har 290 observationer. Vidare har alla värden logaritmerats med den 

naturliga logaritmen enligt den använda specifikationen. För att ta kommuners storlek i 

beaktning vid användandet av data angående utrikes födda har variabeln ändrats enligt 

följande (Ekvation 3): 

 

(3) 𝐼𝑀𝑡 =
𝑈𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑓ö𝑑𝑑𝑎𝑡

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

Där IM är variabeln för utrikes födda i förhållande till kommunpopulation och t är startåret. 

 Något som är värt att nämna i samband med den information presenterad i Tabell 1 är 

att max-värdet för andel utrikes födda för både år 2001 och 2014 var Haparanda kommun där 

majoriteten av invandrare är från Finland (SCB 2012). Enligt SCB var Finland det land 

varifrån det kom flest invandrare år 2012 (SCB 2012) och Finland fortsätter troligtvis att vara 

ett av de länder Sverige tar emot flest invandrare ifrån. Detta blir intressant för diskussionen 

med utgångspunkt från Borjas (2003, s.21-22) resultat om arbetserfarenhet erhållen utomlands 

kontra i det land man invandrat till. Det kan finnas en chans att då Finland och Sverige är 

Variablernas min-, max- och medelvärde 2001, 2014 och 2001-2014 

 Inkomst 

2001 (tkr) 

Inkomst 

2014 (tkr) 

Invandring 

2001 

Invandring 

2014 

Tillväxt 

2001-2014 

Minimum 146,1 205,7 2,1% 4,3% 27,7% 

Medelvärde 175,5 253,4 8,3% 12,7% 44,4% 

Maximum 342,2 484,2 38,2% 40,2% 62,9% 
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relativt lika länder kan denna effekt vara betydligt mindre för invandrare från Finland. Det 

kan naturligtvis vara likadant för invandrare från Danmark, Norge och Island men andelen 

invandrare från dessa länder är inte i närheten av storleken på invånare som har invandrat från 

Finland (Tabell 2).  

 

Tabell 2 – Utrikes födda från Danmark, Finland, Island och Norge 2001 och 2014 

Utrikes födda från Danmark, Finland, Island och Norge 2001 och 2014 

 2001 2014 

Danmark 38 870 42 374 

Finland 193 465 158 488 

Island 3612 5334 

Norge 43 414 42 301 

Totalt 279 361 248 497 

Total andel 27,2% 15,5% 

 

Den potentiella effekten av den relativt stora andelen invandring från Finland och totalt från 

de skandinaviska länderna diskuteras mer utförligt i nästkommande del efter resultaten om 

invandringsvariabeln.  

 

6. Resultat 

I Tabell 3 nedan presenteras några av de viktigaste resultaten från de utförda specifikationer 

som använt sig av tidigare presenterad data och de presenterade empiriska specifikationerna. 

Efter Tabell 3 följer en genomgång av de olika resultaten och vad de innebär för modellen och 

till sist även vad de säger om frågeställningen och hur de relaterar till tidigare undersökningar 

(som presenterats i ”Bakgrund – Migration och tillväxt”). Värdena i Tabell 3 har avrundats till 

tre decimaler för att göra informationen mer lättillgänglig. I de fall då värdet i tabellen är 0,00 

är detta för att värdet är så litet att avrundat till tre decimaler blir värdet 0,00. Det är alltså inte 

för att värdet i sig är 0. Värt att nämna är att regression 2001-2014 (1) från Tabell 3 kolumn 1 

är den specifikation som exkluderar IM-termen och 2001-2014 (2) från Tabell 3 kolumn 4 är 

specificerad för samma period men inkluderar den initiala invandringsnivån (IM). Regression 

2001-2014 (1) testar endast hur den initiala inkomstnivån relaterar till tillväxten medan 
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regression 2001-2014 (2) dessutom testar hur den initiala invandringsnivån korrelerar med 

resultatet.  

 

Tabell 3 – Regressionsresultat 

Regressionsresultat 

 

2001-

2014 

(1) 

2001-

2005 

2001-

2010 

2001-

2014 

(2) 

2005-

2010 

2005-

2014 

2010-

2014 

Konstant 0,799 0,467 0,270 0,352 -0,244 -0,178 0,053 

Inkomst 2001 

-0,084 

(0,00) 

-0,072 

(0,00) 

-0,017 

(0,263) 

-0,015 

(0,436) x x x 

Inkomst 2005 x x x x 

0,063 

(0,00) 

0,068 

(0,00) x 

Inkomst 2010 x x x x x x 

0,007 

(0,257) 

Invandring 2001 x 

-0,013 

(0,00) 

-0,028 

(0,00) 

-0,034 

(0,00) x x x 

Invandring 2005 x x x x 

-0,016 

(0,00) 

-0,023 

(0,00) x 

Invandring 2010 x x x x x x 

-0,009 

(0,00) 

R2 0,068 x x x x x x 

Justerad R2 x 0,438 0,240 0,238 0,152 0,155 0,076 

p-värde för F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Antal 

observationer 289 289 289 289 290 290 290 

 

Koefficienten framför inkomstvariabeln visar hur en ökning i initial inkomst påverkar 

inkomsttillväxten och är redovisad i rad 2-4 i Tabell 3 beroende på vilket startår som har 

använts. Det är även det skattade värdet på β från Ekvation 1 och 2 För åren fram till 2001-

2014 (2) är koefficienten negativ vilket innebär att en ökning i den initiala inkomstnivån 

minskar tillväxttakten. Detta innebär att om koefficienten t.ex. är -0,30 är en procentuell 
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ökning av den initiala inkomstnivån på 100% korrelerad med en minsking av tillväxttakten på 

30%. Den är därmed ett uttryck för tillväxttaktens elasticitet för förändringar i den initiala 

inkomstnivån. För de resterande värdena är koefficienten positiv vilket har samma innebörd 

fast positiv, så om koefficienten är 0,30 är en 100% ökning av den initiala inkomstnivån 

korrelerad med en ökning av tillväxttakten på 30%. Alla värdena på inkomstvariabelns 

koefficient är relativt låga, den högsta är 6,8% och den lägsta är -8,4%. Både de negativa och 

positiva effekterna av en 100% ökning av den initiala inkomstnivån understiger därmed 10% 

vilket innebär att den initiala inkomstnivån förklarar mindre än 10% av förändringen i 

tillväxttakten.  

Koefficienten framför invandringsvariabeln har samma innebörd som för inkomst och är 

det skattade värdet för δ från Ekvation 2 (redovisad i rad 5-7 i Tabell 3 beroende på vilket 

startår som använts). Skillnaden är att istället för ökning i inkomstnivå mäter detta hur en 

ökning i andelen invandrare i en kommun korrelerar med tillväxttakten. Exempelvis om 

koefficienten är -0,30 är en ökning av andelen invandrare med 100% korrelerad med en 

minskning av tillväxttakten på 30%. Alla värden på koefficienterna är negativa och små, den 

största effekten finns i perioden 2001-2014 (2) och är -0,034 vilket innebär att en 100% 

ökning i andelen invandrare relativt den kommunala populationen är korrelerad med en 

minsking i tillväxttakten med 3,4%. Det är dock värt att poängtera att den relativt låga effekt 

som observerats i Tabell 3, rad 5-7 potentiellt sett hade kunnat vara större. Detta p.g.a. det 

relativt stora antal invandrare Sverige tar emot från Finland och andra skandinaviska länder 

och till vilken utsträckning invandring från dessa länder har samma effekter som invandring 

från andra länder. Det hade hypotetiskt sett kunnat vara så att regioner som har en hög andel 

invandring från Finland och andra skandinaviska länder till en större utsträckning liknar 

regioner med en lägre nivå av invandring snarare än regioner med liknande nivåer av 

invandring men vars invandring till största delen kommit från andra länder. Om detta är fallet 

hade dessa regioner kunnat leda till att de observerade effekterna blivit lägre då de har en stor 

andel invandrare men en relativt låg effekt på inkomst. I samband med variablernas 

koefficienter kan det även nämnas att konstanten (Tabell 3, rad 1) är det skattade värdet på α 

från Ekvation 1 och 2.  

Det är dock inte tillräckligt att endast komma fram till vilka koefficienter de två 

variablerna har i de olika undersökningsperioderna. Något som måste tas hänsyn till är 

huruvida resultaten är signifikanta eller inte. För samtliga variabler och för alla specifikationer 

används standardgränsen 5% signifikansnivå. Det är detta värde (0,05) som jämförs med p-

värdet för att testa om resultaten är signifikanta eller ej. Detta innebär att om p-värdet är över 
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0,05 är resultatet inte signifikant och därmed är variabeln inte relevant för att förklara den 

observerade tillväxten under undersökningsperioden. Om p-värdet däremot understiger 0,05 

är variabeln signifikant på 95%-nivå och anses därmed vara tillräckligt pålitligt för att förklara 

förändringen i tillväxt. P-värdena hittas inom parantes under koefficienterna i Tabell 3, rad 2-

7. I samtliga test är invandringsnivån signifikant på 95%-nivån, dock så är inkomstnivån inte 

signifikant på 95%-nivån för testen 2001-2010, 2001-2014 (2) och 2010-2014.  

Efter att ha studerat variablernas respektive koefficienter och p-värde är det även högst 

relevant att kontrollera så att testet i sig är signifikant. Detta kan man se genom att titta på 

raden ”p-värde för F” som visar testets p-värde som sedan jämförs med 5% signifikansnivå. 

Då alla resultaten är väldigt låga och väl under 0,05 är de genomförda test på samtliga 

perioder signifikanta. 

R
2 

och justerat R
2
 visar hur mycket av vad som händer i den beroende variabeln (i det här 

fallet tillväxt i inkomst) förklaras av de oberoende variablerna (initial inkomstnivå och 

invandringsnivå). Mer precist beskriver den hur stor andel av resultaten kring medelvärdet 

beskrivs av de oberoende variablerna, d.v.s. hur väl resultaten passar modellen. Justerad R
2
 är 

vald istället för R
2
 i de regressioner som har använt sig av två förklarande variabler (initial 

inkomstnivå och initial invandringsnivå), dock så har R
2
 använts för 2001-2014 (1) då den 

endast innehåller en förklarande variabel. Uppställt i en tabell efter hur långa 

undersökningsperioder som har använts ser R
2
 ut som följande: 

 

Tabell 4 - Justerad R
2
 och R

2
 efter längd på undersökningsperiod 

Justerad R2 och R2 efter längd på undersökningsperiod 

4-5 år R2 9-10 år R2 14 år R2 

2001-2005 43,8% 2001-2010 24,0% 2001-2014 

(1) 

6,5%* 

2005-2010 15,2% 2005-2014 15,5% 2001-2014 

(2) 

23,8% 

2010-2014 7,6%     

*R
2
 för 2001-2014 (1) är ojusterat R

2
 till skillnad från de andra som är justerat R

2
 

 

Från dessa resultat går det inte att observera en trend som talar för att längre 

undersökningsperioder har ett högre R
2
-värde men heller inget som talar för att kortare 

perioder får ett bättre värde. Snarare ser det ut som att de senare åren har ett lägre R
2
 än de 
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tidigare åren och anledningen till att perioden 2001-2014 har ett högre R
2 

än t.ex. 2005-2014 

hade då kunnat vara p.g.a. att de tidigare årens höga R
2
-värde väger upp de senare årens låga. 

En möjlig anledning till att de senare årens värde har blivit lägre är att under åren direkt innan 

och direkt efter finanskraschen 2008 fanns det andra faktorer som starkt påverkade ekonomin 

som inte hade en lika stor effekt på de tidigare åren. Det går även att utläsa att R
2
 blir mycket 

större i 2001-2014 (2) än i 2001-2014 (1) vilket innebär att en betydligt större del av tillväxten 

går att förklara av modellen när man inkluderar invandring som variabel.  

Majoriteten av de erhållna resultaten är i linje med tidigare undersökningar och teoretisk 

bakgrund (Borjas 1994) (Coleman & Rawthorn, 2004). Hälften av de signifikanta 

koefficienterna för initial inkomstnivå är negativa vilket indikerar en konvergens av 

inkomstnivå över tid då en högre initial inkomstnivå innebär en lägre tillväxttakt. För de 

resultat som har ett positivt värde för koefficienten kan det vara så att andra faktorer har lett 

till att resultatet avviker från teorin om regional konvergens. Faktorer som kompositionen av 

invandringspopulationen eller att finanskrisen 2008 har lett till att faktorer som inte tas i 

beaktning i den traditionella tillväxtteorin har haft en stor inverkan på inkomstnivån kan 

potentiellt vara anledningen till resultatet. Detta argument stöds även i att R
2
-värdena är 

relativt låga för regressionerna (ingen av regressionerna förklarar mer än 50% av förändringen 

i inkomst).  

En annan möjlighet är att dessa resultat ligger mer i linje med den endogena tillväxtteorin 

snarare än den traditionella tillväxtteorin. Då den endogena tillväxtteorin inte antar att 

regioner konvergerar utan att regioner med hög inkomstnivå mycket väl kan divergera från 

regioner med lägre inkomstnivå. Detta p.g.a. att regioner med högre inkomstnivå kan bli mer 

effektiva i sin användning av kapital och även ha så kallade stordriftsfördelar. 

Stordriftsfördelar innebär att då de fasta kostnaderna sprids över en större mängd kapital 

kommer produktiviteten av kapital att öka snarare än att minska (tilltagande 

marginalproduktivitet) (SOU 2007, s.77-78) (Gullstrand & Hammarlund 2016, s.54-55). De 

här faktorerna i samband med skillnader i initial tillgång humankapital (t.ex. investeringar i 

utbildning eller forskning och utveckling) som kan leda till en högre grad av innovation och 

teknologisk utveckling leder till att regioner med hög inkomst ökar sin tillväxttakt snarare än 

minskar den (Eliasson & Westerlund 2003, s.20). En positiv inverkan på tillväxt av en ökad 

initial inkomstnivå är därmed inte ur linje med existerande teorier inom tillväxtteorin. 

Resultaten för koefficienterna på invandringsnivån går även relativt väl ihop med den 

teoretiska bakgrunden. Det passar väl in med vad Borjas (1994, s.1713) kom fram till om att 

invandringen har en svag negativ effekt på löner. Resultaten går även relativt väl ihop med 
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teorin om villkorad konvergens, då en ökad andel invandring var korrelerad med en 

minskning i tillväxttakt. En positiv effekt av migration som observerats av Sanderson (2012, 

s.24) går dock inte att finna i resultaten i Tabell 3, rad 5-7. Detta innebär dock inte att det inte 

finns någon sådan effekt, det är möjligt att om beaktning tas till att inhemskt födda och 

invandrare är imperfekta substitut som gjorts av Ottaviano & Peri (2012) och Manacorda, 

Manning & Wadsworth (2012) hade resultaten för vissa grupper varit positiv men så pass 

negativ för andra grupper att det kombinerade värdet blivit negativt. Dock så är det viktigt att 

nämna att p.g.a. utseendet på de specifikationer som gjorts för regressionen går det inte att 

säga att en ökad invandring leder till en lägre tillväxttakt. Det enda som går att säga är att från 

de erhållna resultaten tycks det finnas en negativ korrelation mellan invandring och 

tillväxttakt. Hur kausaliteten ser ut går inte att säga utifrån den gjorda undersökningen utan 

skulle behöva komplementeras med ytterligare undersökningar.  

Det är även värt att nämna att det är möjligt att man hade fått mer signifikanta och 

enhetliga resultat från undersökningen om den hade gjorts på en betydligt längre tidsperiod. 

Trots att jämförelsen från Tabell 4 inte tyder på att längden på undersökningsperioden ger en 

högre förklaringsförmåga hade en betydligt längre undersökningsperiod potentiellt kunnat ge 

tydligare resultat då trender tenderar att stabilisera över tid. Resultaten hade även kunnat bli 

bättre om undersökningsperioden hade varit längre då det finns en risk att de påverkats av 

finanskraschen 2008 och influens från konjunktursvängningar hade kunnat minska över en 

längre tidsperiod.  

Vidare så är det viktigt att poängtera att de resultat som har analyserats här inte tar hänsyn 

till hur invandring påverkar ett samhälles ekonomi på ett bredare perspektiv. Invandrare 

påverkar ekonomin på ett flertal sätt, inte endast genom sina inkomster. Ett av dessa sätt är 

genom att betala skatt på sin inkomst, på sina köp av varor och tjänster etc. Detta innebär att 

de teoretiskt sett hade kunnat ha en positiv påverkan på ekonomin och samtidigt ha en liten 

negativ inverkan på inkomster. Omvänt kan de även ha en negativ inverkan på ekonomin 

genom att utnyttja tjänster som A-kassa och liknande sociala åtgärder. Enligt OECD (2014, 

s.2-3) bidrar invandrare mer i skatter och till samhället än vad de utnyttjar i sociala åtgärder. 

Detta resultat är dock beroende på ett antal faktorer som t.ex. vilken bakgrund individen har, 

är det ekonomiska invandrare (d.v.s. som invandrar till ett land för bättre möjligheter till 

arbete) eller är det flyktingar som invandrar p.g.a. exempelvis krig i sitt hemland. Invandrare 

tenderar också att ha en lägre medelålder än invånare födda i landet de invandrar till vilket 

innebär att en större andel av dem är en del av arbetskraften (OECD 2014, s.3-4). Ytterligare 

en faktor som inte fångas upp av en undersökning som endast tar inkomsttillväxt i åtanke är 
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att invandrare anländer till ett land med färdigheter och en utbildning som potentiellt är 

annorlunda från de inhemska invånarna och därför kan vara en drivande faktor inom 

innovation och på så sätt styrka produktion och förbättra ekonomin i mottagarlandet (Hunt, 

2010, s.257).  

 

7. Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis har den här uppsatsen presenterat tidigare studier inom ämnet migration 

och tillväxt som överlag har en slutsats om att migration har en svag negativ effekt. 

Distributionen av den negativa effekten varierar till en viss grad om man tar hänsyn till 

individer med olika arbetserfarenhet som imperfekta substitut. Om man tar hänsyn till att 

invandrare och inhemskt födda är imperfekta substitut blir effekten av migration på inhemsk 

lönenivå svag men positiv och negativ för lönenivån för de som invandrat till landet under 

tidigare år. Kompositionen av invandringspopulationen (d.v.s. om man till största del har en 

högutbildad eller lågutbildad invandringspopulation) verkar även spela roll för distributionen 

och vilken typ av effekter migrationen orsakar. 

 Resultaten från den kvantitativa undersökningen på inkomstnivån för kommuner i 

Sverige speglar den svaga negativa effekt som har presenterats i tidigare studier. Vidare 

uppvisar kommunerna en svag konvergens av inkomstnivå för vissa perioder men en svag 

divergens för andra perioder. Dock så är förklaringsgraden relativt låg och det finns därmed 

fog att tro att det finns ett antal andra faktorer som är viktiga att ta i beaktning för att få en 

klarare bild av hur migration påverkar inkomstnivåns tillväxt på regional nivå. 

 Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det finns ett antal faktorer som måste tas i 

beaktning när man försöker utvärdera invandrares påverkan på ett land. Faktorer som har att 

göra med arbetsmarknad, skatter, påverkan på den offentliga ekonomin etc. för att inte nämna 

de effekter som inte direkt har att göra med ekonomi som exempelvis politiska effekter och 

sociala effekter. Även om det är intressant att undersöka inkomstnivå och inkomsttillväxt är 

det viktigt att inte se det erhållna resultat från denna studie som en tydlig slutsats för 

invandringens effekter på ekonomin och samhället som helhet. Invandring är, även ur ett rent 

ekonomiskt perspektiv, en väldigt mångfacetterad fråga med ett antal direkta och indirekta 

effekter och de måste alla tas i noggrann beaktning innan man kan dra en slutsats om dess 

påverkan på ekonomin. 
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8. Rekommendation till vidare studier 

Denna studie har kommit fram till att det finns ett signifikant, negativt samband mellan 

migration och inkomstnivåns tillväxt. Det finns definitivt fog för fortsatta studier inom ämnet 

och det finns ett antal specifikationer som kan göras för att göra dessa resultat tydligare. För 

vidare undersökning rekommenderas att undersöka hur distributionen av effekterna från 

migration ser ut. Detta kan förslagsvis göras genom att använda data som är uppdelad efter 

utbildningsnivå och/eller inkomstnivå för att undersöka om vissa grupper påverkas i en större 

utsträckning än andra. Vidare kan man även undersöka huruvida ursprungsland har en 

inverkan på effekterna från migration. Är det t.ex. så att invandring som kommer från 

Skandinavien påverkar inkomstnivån annorlunda än invandring från övriga Europa? Det finns 

även utrymme för att undersöka sambandet mellan tillväxt och migration från ett endogen 

tillväxtteoretiskt perspektiv istället för ett traditionellt tillväxtteoretiskt perspektiv. Även här 

går det naturligtvis att utveckla modellen för att ta en rad andra faktorer i beaktning.  
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