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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Ekonomiska effekter av migration: En studie av den internationella migrationen och 

dess effekter på den ekonomiska tillväxten i mottagarländerna.  

 

Författare: Iassen Borissov. 

 

Handledare: Dominique Anxo. 

 

Kurs: Självständigt arbete, kandidatuppsats 15hp i nationalekonomi, ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet.  

 

Syfte: Arbetet syftar till att undersöka internationella migrationsströmmar och dess effekter på 

mottagarländernas ekonomier, närmare bestämt på den ekonomiska tillväxten i värdländerna 

mätt i real BNP per capita. Detta undersöks i befintlig nationalekonomisk teori och modeller 

och slutligen empiriskt.  

 

Material och metod: Teoridelen av arbetet byggs på litteraturstudier. Jag presenterar även 

resultat och analys från tidigare forskning inom området. Detta jämförs sedan med min egen 

analys. Jag har tagit fram data för migrationsströmmarna till åtta industrialiserade länder samt 

den reala BNP per capita utvecklingen under samma period i dessa länder. Källmaterialet för 

real BNP percapita utvecklingen har hämtats från CICUP och och siffror för 

migrationsströmmarna från är hämtade från World Population Prospects. Rådatan för dessa 

två variabler har sammanställts i linjediagram i Excel. Observatioinsperioden är fölagd till 

1955-2000.  

 

Slutsatser: Under arbetets gång har jag studerat om det existerar ett samband mellan 

migration och ekonomisk tillväxt, positiv eller negativ. Min analys visar att det inte existerar 

något generellt kausalt samband mellan dessa två variabler. Det går heller inte att påvisa om 

migrationsströmmarna påverkar den ekonomiska utvecklingen på olika sätt i olika 

välfärdsstater.  
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Nyckelord: Ekonomisk tilllväxt, migration, migrationsströmmar, real BNP per capita, 

välfärdsstater. 
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ABSTRACT 
 

Purpose: The purpose of this study has been to identify if there exists a connection between 

international migration and it’s impact on the economic growth in the host countries measured 

as real GDP per capita. This is studied in economic theories and models and empirically.  

 

Method: The theoretical part of the composition has been conducted by studies of economic 

theories and models. The empirical part of the study has been conducted by comparisons of 

data concerning two variables: migration and real GDP growth per capita in eigth host 

economies including Sweden, USA, Canada, Australia, United Kingdom, France, the 

Netherlands and Switzerland. The period of observation is 1955-2000. The data has been 

taken from CICUP and World Population Prospects: The 2006 Revision and World 

Urbanization Prospects.  

 

Conclusion: I have studied if there exists a relation between migration and economic growth 

in the host economies. My analysis shows that there is no general causal relationship between 

these two variables. It is also not possible to see a difference in the impact of migration on the 

economies of different welfare state regimes.  

 

Keywords: Economic growth, migration, real GDP per capita, welfare state regimes.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Den internationella migrationen och arbetskraftsinvandringen har i takt med den ökade 

globaliseringen blivit ett allt vanligare och återkommande fenomen i många länder. För 2005 

uppskattas immigranternas antal till cirka 191 miljoner inivider varav en majoritet av dessa, 

115 miljoner, levde i industrialiserade länder i väst1. Med andra ord utgör immigranter cirka 3 

procent av världens totala befolkning, av vilka ungefär 75 procent lever i de industrialiserade 

länderna, eller i cirka 12 procent av världens länder. En klar majoritet av världens 

immigranter lever med andra ord i ett fåtal industrialiserade länder där deras andel av den 

totala befolkningen i värdlandet ofta är betydelsefull. Av dessa länder är det USA som har 

varit och som fortfarande är den traditionella destinationen för många av världens 

immigranter. Andra traditionella destinationer är Kanada, Australien samt ett antal länder i 

Västsuropa såsom Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.  

Det finns ett antal ekonomiska teorier och modeller som försöker förklara immigrationens 

uppkomst, orsaker och effekter på värdländernas ekonomier. De neoklassiska ekonomiska 

teorierna och flertalet ekonomer är överens om att internationell handel, givet ett antal 

specifika förutsättningar, gynnar alla länder men att det även har omfördelande effekter på 

inkomsterna inom landet ifråga. Det finns med andra ord vinnare och förlorare trots att den 

totala världsproduktionen och välfärden ökar.  

Migration, arbetskraftsförflyttningar och fri rörlighet har däremot ofta varit ett politiskt laddat 

ämne. De nationalekonomiska teorierna och forskningen inom migrationsteorin säger att 

migration och arbetskraftsförflyttningar kan ha såväl negativa som positiva effekter på 

mottagarlandets ekonomi, beroende på en rad olika faktorer, och att dessa effekter, positiva 

eller negativa, oftast är relativt små i relation till landets BNP. Trots detta är migration och 

invandring ett omdebbaterat ämne som efterfrågar svåra ställningstaganden för beslutsfattare i 

mottagagande länder.  

Den internationella migrationens effekter på mottagarländernas ekonomier i relevant 

nationalekonomisk teori och forskning och i empirin är som kommer att behandlas i den här 

uppsatsen.  

 

                                              
1 International Migration and Development (2006) Förenta Nationerna. Hämtad från < 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/44d711a82.pdf >  
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1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka migrationen till mottagarländer, och söka efter samband och 

mönster mellan migrationsströmmar och dess effekter på värdländernas ekonomier. Syftet är 

med andra ord att undersöka om det existerar ett samband mellan migratinsströmmarna och 

den ekonomiska utvecklingen i de industrialiserade länderna i de nationalekonomiska 

teorierna och i empirin. Vilken effekt på de mottagande ländernas ekonomier, utifrån 

befintliga nationalekonomiska teorier och forskning, kan migration tänkas ha på ekonomin i 

värdländerna och kan man påvisa någon verklig effekt utifrån datamaterial som kommer att 

insamlas? 
 
1.3 Frågeställning 
Hur många immigranter har länderna som är mål för undersökningen tagit emot under 

observationsperioden och hur har dessa länders ekonomier utvecklats under den perioden? 

Kan man med andra ord se ett samband mellan migrationsströmmar och makroekonomisk 

tillväxt eller nedgång och vad har de ekonomiska teorierna och forskningen att säga till om 

detta? Finns det skillnader i hur migrationen påverkar den ekonomiska tillväxten i olika 

välfärdsstater?  

 

1.4 Avgränsningar  
Studien omfattar Sverige, USA, Kanada, Australien, Frankrike Storbritannien, Nederländerna 

samt Schweiz. Observationsperioden är förlagd till 1955 – 2000. Jag har försökt att välja ett 

representativt antal länder från både Europa och andra delar av världen och alla länder som 

ingår i studien är definitionsmässigt industrialiserade marknadsekonomier och stora 

invandringsländer. Tyskland har jag valt att utelämna från studien till följd av statistiska 

svårigheter. Dagens Tyskland var som bekant fram till Berlinmurens fall 1989 delat i två olika 

länder och block och hade fram till återföreningen sina egna nationalräkenskaper, 

migrationspolitik och statistiska centralbyråer. Det är på grund av detta inte möjligt att ta fram 

en statistisk tidsserie för BNP utvecklingen och migrationsströmmarna för dagens 

återförenade Tyskland för hela tidsperioden som detta arbete omfattar.  USA och Kanada är 

traditionella destinationer alltjämt för en betydande del av immigranternas andel i världen och 

det vore därför fel att inte inkludera dessa länder, i synnerhet USA, i en makrostudie som den 

här. Valet av observationsperiod har med arbetets omfång att göra och med svårigheter att 

hitta tillförligtligt källmaterial och data som sträcker sig längre bak än 1950-talet.  
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2. MATERIAL OCH METOD 
Arbetet är en litteraturstudie och materialet består till större delen av statistiska publikationer, 

böcker, tidskrifter, rapporter och kompendier.  Information har också inhämtats från Internet. 

Litteraturen och all publicerad och elektronisk material som jag refererar till består av 

kursböcker, kompendier och ekonomiska tidskrifter. All datamaterial har hämtats från olika 

internationella organisationer och ekonomiska databaser. Källor kommer att infogas under 

varje kapitel under arbetets gång.  

Jag kommer att bygga min analys utifrån följande makroekonomiska variabler: ekonomisk 

tillväxt (real BNP per capita), och undersöker om det finns kopplingar mellan denna variabel 

och migrationsströmmarna. Jag kommer att jämföra och analysera den ekonomiska 

utvecklingen med migrationsströmmarna i åtta länder. Närmare bestämt kommer jag att 

jämföra den reala BNP per capita tillväxten i procent med nettomigrationen per tusen 

invånare. Observationsperioden är förlagd till 1955 – 2000.  

Angående de teoretiska implikationerna utgår jag huvudsakligen ifrån den neoklassiska 

migrationsteorin och Heckscher – Ohlin teoremet. Jag ska dock kort redogöra även för andra 

teorier som behandlar den internationella migrationens orsaker och effekter bara för att 

presentera det finns olika teorier som har andra antagande och slutsatser om migrationens 

orsaker och effekter. När det gäller välfärdsregimer utgår jag ifrån kurslitteratur som kommer 

att redovisas under arbetets gång.  

 

2.1 Materialets tillförlitlighet  
Mitt mål har varit att använda primärkällor för migrationsströmmarna för att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Även sekundärkällor har dock använts som ett komplement. Det 

statistiska källmaterialet som rör BNP och den ekonomiska tillväxten är hämtade från Alan 

Heston, Robert Summers och Bettina Aten, Penn World Table Version 6.1, Center for 

International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), oktober 20022. Siffror 

för migrationsströmmarna till de aktuella länderna ha hämtats från Population Division of the 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World 

Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 

Revision3.  

                                              
2 <http://pwt.econ.upenn.edu/> 
3 <http://esa.un.org/unpp>  

http://esa.un.org/unpp
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2.2. Definitioner  
Det finns idag inte en enhetlig definition på begreppet migration och vilka som ska betraktas 

som immigranter. Olika länder har ofta sina egna definitioner vilket kan medföra svårigheter 

att jämföra migrationen mellan olika länder. Bland annat därför är det vanliga idag att man 

indelar olika immigranter utifrån deras skäl att immigrera. Följaktligen indelar man gruppen i 

dessa sex kategorier4:  

• Tillfälliga arbetskraftsinvandrare: människor som flyttar till ett annat land för att 

arbeta där under en tillfällig period.  

• Högutbildade och kvalificerade ekonomiska immigranter: människor som förflyttar 

sig inom transnationella företags interna arbetsmarknader, inom olika 

utbildningsinstitut och globala organisationer och som är globalt eftersökta av företag 

och organisationer för sin kompetens. 

• Illegala invandrare: människor tar sig in i ett land och som vistas där illegalt, det vill 

säga utan att ha olika dokument och papper såsom visum och uppehållstillstånd. Dessa 

immigranter kan ha eller inte ha skyddsbehov.  

• Påtvingad migration: hit hör flyktingar men även människor som har tvingats fly från 

sina hem till följd av naturkatastrofer och andra fenomen. Det är främst den här 

gruppen som utvandrar på grund av humanitära skäl och som har skyddsbehov.  

• Anhöriginvandring: personer som flyttar till ett land där dom har familjeband. Vissa 

länder erkänner familjers rätt att återförenas medan andra inte gör det.  

• Returmigration: människor som flyttar tillbaka till sina hemländer efter att ha vistats i 

ett annat land.  

Att studera alla dessa kategorier av immigration för sig i de åtta länderna som ingår i den här 

studien låter sig inte göras i ett arbete av det här omfånget. Detta är skälet till att arbetet måste 

begränsas men samtidigt vara relevant. Jag kommer följaktligen att utgå ifrån FN:s definition 

på immigration och invandring under arbetets gång. Denna definition kommer jag att tillämpa 

på alla aktuella länder i undersökningen.  

 
 

                                              
4 <http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=3020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> 
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3. LITTERATURFÖRTECKNING - TEORI 
Inom nationalekonomin finns ett flertal modeller och teorier som behandlar migrationens 

uppkomst, orsaker och effekter i såväl invadrarlandet som utvandrarlandet. I det här kapitlet 

ska flera av dessa teorier redogöras. Jag utgår i det här arbetet från den neoklassiska 

migrationsteorin och med de närbesläktade teorierna om internationell handel och 

arbetskraftsförflyttningar samt faktorproportionsteorin. Jag kommer dock även att redovisa ett 

antal andra teorier som kan tillämpas på den här studien. 

 

3.1 Teorin för internationell handel och arbetskraftsförflyttningar 
Jag kommer här att redovisa för den internationella handelsteorin och hänvisar till kursboken 

International Economics5.  

Inom ramen för internationell handelsteori uppstår internationella arbetskraftsförflyttningar på 

grund av samma orsaker som handel med varor uppstår och har också samma konsekvenser 

för de inblandade länderna. Man kan då studera migrationen utifrån teorin för internationell 

handel. Bland den internationella handelsteorins viktigaste slutsatser är att frihandel, under 

förutsättning att paretokriteriet för en välfärdsförbättring uppfylls, gynnar alla länder. Teorin 

förespråkar i allmänhet ett avskaffande av olika handelshinder som tullar och kvoter när det 

gäller handel med varor och tjänster. Liksom är fallet med varor och tjänster finns det även 

hinder för människor att förflytta sig mellan olika länder som visumtvång och 

immigrationskvoter. I allmänhet är dock fria migrationsströmmar och 

arbetskraftsförflyttningar över nationella gränser förknippade med politiska 

ställningstaganden och hindrena för sådana strömmar är fler och kraftfullare än hindrena för 

handel med varor och tjänster.  

För att studera de internationella arbetskraftsförflyttningarnas orsaker och konsekvenser inom 

teorin för internationell handel börjar vi med att göra vissa antaganden6. Vi antar att det finns 

två länder, A och B och två produktionsfaktorer: land som vi benämner T och arbetskraft, L.  

Vidare antas det att det produceras endast en vara i båda länder som vi benämner Q. 

Ekonomins produktionsfunktion är då i modellen Q (T,L).  

 

 

 

                                              
5 Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, International Economics, kap. 2 – 7, 6-e upplagan, Addison-Wesley, 
Pearson Education.  
6 Ibid kap. 7.  
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Q

L

Q (T,L)

Figur 3.1.1

 
 

Figur 3.1.1 visar ekonomins produktionsfunktion som är Q(T, L). Den anger sambandet 

mellan ekonomins produktion Q och landets produktionsfaktorer T och L. Den totala 

produktionen i varje land bestäms enligt den av kvantiteten av produktionsfaktorerna land och 

arbetskraft, i hur stor utsträckning dessa två produktionsfaktorer utnyttjas och i vilken 

kombination. Figuren visar att ekonomins produktion ökar när arbetskraftsutbudet ökar 

samtidigt som den andra produktionsfaktorn, land, hålls konstant. Kurvan på 

produktionsfunktionen anger produktionsökningen som ytterliggare en anställd ger. Detta är 

arbetskraftens marginalprodukt. Av lutningen på produktionsfunktionen framgår att det råder 

fallande marginalavkastning på arbetskraften, när arbetskraftsutbudet ökar så ökar den totala 

produktionen men för varje ny anställd minskar ökningen av produktionen. Arbetskraftens 

marginalprodukt minskar i takt med att arbetskraftsutbudet ökar. Detta beror i sin tur på 

antagandet vi har gjort att utbudet av land är konstant. När arbetskraftsutbudet ökar så 

minskar den relativa tillgången på land, fler arbetare måste dela på landet i produktionen.  

 

 

 

 

Q = Produktion. 
L = Arbetskraft. 
T = Landreserver 
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Figur 3.1.2

 

 

Figur 3.1.2 visar att det råder fallande marginalavkastning på arbetskraften i ekonomin utifrån 

antagandena som har gjorts och ekonomins produktionsfunktion. Reallönerna i ekonomin för 

varje anställd är lika med arbetskraftens marginalprodukt, under förutsättning att det råder 

perfekt konkurrens. Ekonomins totala produktion i mmodellen är området under 

marginalproduktkurvan. Av ekonomins totala produktion går mängden som motsvarar 

reallönerna gånger den totala sysselsättningen till arbetarna. Resten av produktionen tillfaller 

jordägarna som figuren visar. Produktionen som tillfaller arbetarna ges av området som 

förbinds av punkterna Reallöner – O – C – D och området som förbinds av punkterna 

Reallöner – D – G går till jordägarna.  

Vi antar nu att länderna A och B har samma teknologi och att A har relativt gott om 

produktionsfaktorn arbetskraft samt att B har relativt gott om produktionsfaktorn land. Under 

detta antagande kommer arbetarnas löner i A att vara relativt låga jämfört med lönerna i B 

samtidigt som avkastningen för landägarna i B kommer att vara relativt låga, jämfört med A. 

Detta skapar incitament för arbetarna i land A att flytta till land B och för landägarna i land B 

att flytta till land A. Den internationella immigrationens orsak enligt den här modellen, liksom  

 

MPL = Arbetskraftens 
marginalprodukt. 
RL = Reallöner. 
L = Arbetskraft. 
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den neoklassiska migrationsteorins slutsats (se 3.1), är alltså löneskillnaderna mellan olika 

länder7.  

 
 

MPLA MPLB

MPLAMPLB

R

K

N

Arbetskraften i land A Arbetskraften i land BL1L2

RLbRla

 

 

Figuren visar immigrationens effekter på båda ländernas ekonomier. Detta är samma figur 

som 3.1.3 och visar marginalavkastningskurvan för arbetskraften för land A (kurvan MPLA) 

och den avtar i takt med att sysselsättningen ökar som förut. På den andra sidan har dock en 

annan axel lagts som visar land B’s marginalavkastning på arbetskraften och den är också 

avtagande (kurvan MPLB). Figurens nedre axel visar världens totala arbetskraft som i det här 

fallet är den totala arbetskraften i land A och land B, eftersom vi har antagit att det finns 

endast två länder i världen. En ökning av arbetskraften i land A anges av pilen som pekar mot 

höger och den andra pilen som pekar åt motsatt håll anger ökningen av arbetskraften för B.  

Vid punkt L2 är båda ländernas arbetskraftsresurser exakt lika stora. Vi har antagit att land 

A’s har relativt gott om arbetskraft, det vill säga mer arbetskraft jämfört med land B, och 

någon immigration från A till B har ännu inte inträffat. Världsekonomin måste därför initialt 

befinna sig någonstans höger om punkt L2, till exempel på L1, därför att vid L2 bägge 

ländernas arbetskraftsresurser lika stora och följaktligen är arbetarnas löner i bägge länder lika 

höga. Därför har arbetarna i båda länder inget incitament för att flytta från det ena landet till 

                                              
7 Löneskillnader och arbetsförhållanden enligt den neoklassiska migrationsteorin.   

MPLA = Marginalavkastningen på 
arbetskraften i land A. 
MPLB = Marginalavkastningen på 
arbetskraften i land B. 
Rla = Reallönenivån i land A. 
RLb = Reallönenivån i land B.  
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det andra.  Vid punkt L1 är arbetskraftens marginalavkastning i land A (punkt N) lägre än 

arbetskraftens marginalavkastning i land B (punkt K). Därmed är reallönerna i land A lägre än 

reallönerna i land B (se figur 3.1.2). De lägre reallönerna i land A skapar incitament för 

arbetarna i land A att immigrera till land B. Om koncentrationen i arbetskraftsresurserna hade 

varit vid en punkt till vänster om punkt L2 hade istället land B haft relativt större 

arbetskraftsresurser, lägre marginalavkastning på arbetskraften, lägre reallöner och 

immigrationen hade skett från land B till land A.  

Notera att figuren visar att (från det initiala skedet) när arbetskraften börjar flytta från land A 

till B så ökar marginalprodukten på arbetskraften i land A och därmed ökar även reallönerna 

medan det motsatta sker i land B. Figuren visar att genom den internationella immigrationen 

så utjämnas löneskillnaderna mellan dessa länder. Arbetarna kommer att fortsätta att 

immigrera dit lönerna är högre tills de är helt utjämnade och då avstannar immigrationen helt. 

Detta visas i figuren där MPLA = Rla = MPLB = RLb.  

Immigrationens andra effekt är att världens totala produktion stiger. I land B ökar 

produktionen med området motsvarande punkterna L1 - L2 under dess 

marginalproduktskurva. I land A minskar däremot produktionen med motsvarande area under 

dess marginalproduktkurva. Produktionsökningen för land B är dock större än 

produktionsminskningen i land A motsvarande arean som förbinds av punkterna R – K – N.  

Immigrationens tredje konsekvens är att den påverkar reallönerna internationellt. Arbetarna 

från land A som flyttar till land B får högre reallöner men i takt med att fler flyttar från A till 

B så minskar reallönerna i land B till de infödda lönearbetarnas nackdel i land B. Landägarna 

i B däremot tjänar på immigrationen medan landägarna i A förlorar på det. Trots att världens 

totala produktion ökar så orsakar den internationella migrationen omfördelningar av 

inkomsterna där vissa grupper vinner på det och andra förlorar.   
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3.2 Heckscher – Ohlin modellen8 
Heckscher – Ohlin modellen utvecklades av nationalekonomerna Eli Heckscher och Bertil 

Ohlin och används flitigt inom handelsteorin och kan indirekt kopplas till migration och 

arbetskraftsförflyttningar. Modellen har som utgångspunkt att det finns två länder, båda länder 

producerar två olika varor och båda länder har två olika produktionsfaktorer. Vi kan kalla 

länderna A och B, produktionsfaktorerna är arbetskraft och kapital, varorna som produceras är 

bilar och apelsiner och för att producera varje vara krävs en kombination av de två 

produktionsfaktorerna. Vidare antas det att det råder fullständig konkurrens och att båda 

länder har samma produktionsfunktion.  

I korthet säger modellen att ett land kommer att exportera den vara som vid produktionen 

kräver en större åtgång av den produktionsfaktor som landet har relativt gott om och 

importera varan som vid produktionen kräver en större användning av den produktionsfaktor 

som landet har relativt ont om. Den internationella handeln uppstår till följd av ländernas 

olika stora tillgångar på produktionsfaktorer.  

Om vi antar att A har relativt gott om arbetskraft och att B har relativt gott om kapital och att 

produktionen av bilar är kapitalintensiv samt att produktionen av apelsiner är arbetsintensiv 

kommer A att exportera apelsiner och importera bilar och B kommer att exportera bilar och 

importera apelsiner enligt modellen.  

 

Figur 3.2.
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8 Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, International Economics, kap. 4, 6-e upplagan, Addison-Wesley, 
Pearson Education. 
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Detta kan illustreras med en produktionsmöjlighetskurva (PM-kurva) som i figuren ovan. Den 

blåa konvexa kurvan är PM-kurvan för land A och den svarta PM-kurvan för land B. Vi kan 

se på bägge ländernas respektive PM-kurvor att A kan totalt producera fler apelsiner än B och 

att B kan totalt producera fler bilar än A.   

Vi antar att land A initialt (innan handeln med land B) producerar R mängd apelsiner och M 

mängd bilar vid punkt F på sin PM-kurva. Utan handel är detta också vad land A har 

möjlighet att konsumera, det vill säga R mängd apelsiner och M mängd bilar.  Den räta, 

streckade linjen (vi antar att handeln sker till ett fast pris) visar landets 

konsumtionsmöjligheter om handel sker med land B. Under antagandena som vi har gjort 

kommer land A att exportera apelsiner till land B och importera bilar och land B kommer att 

importera apelsiner och exportera bilar. Land A kommer vid handel att ha möjlighet att 

konsumera vid en punkt utanför sin PM-kurva till exempel vid punkterna F och K. Detsamma 

gäller för land B. Genom handeln med varor så handlar länderna indirekt med 

produktionsfaktorer. Land A exporterar indirekt arbetskraft till land B och land B exporterar 

indirekt kapital till land A. Enligt modellen är det teoretiskt möjligt att helt jämna ut 

faktorpriserana mellan båda länder genom varuhandeln. Utjämnade faktorpriser i sin tur 

eliminerar incitamenten att immigrera.  Inom ramen för modellen kan varuhandeln fungera 

som ett substitut för migration och arbetskraftsförflyttningar.  

På motsvarande sätt kan migration och arbetskraftsförflyttningar (och andra 

produktionsfaktorer) i teorin eliminera incitamenten att handla med varor genom att istället 

importera och exportera produktionsfaktorer som till exempel arbetskraft. Detta är dock 

svåråtkomligt i praktiken inte minst på grund av olika typer av politiska och ekonomiska 

barriärer mot den internationella varuhandeln och den fria rörligheten.  
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3.3 Neoklassisk migrationsteori – makronivå  
Den neoklassiska makroteorin om internationell migration har kapitalet och arbetskraften som 

utgångspunkt för analysen om migrationens uppkomst. Enligt modellen uppstår migration till 

följd av geografiska och globala skillnader i löner och arbetsförhållanden9. Dessa skillnader i 

sin tur har att göra med utbudet och efterfrågan på arbetskraft och kapital. Länder med ett 

stort utbud på arbetskraft i förhållande till tillgången på kapital har, ceteris paribus, en låg 

jämviktslön och länder med ett litet utbud på arbetskraft och en stor tillgång på kapital har en 

hög jämviktslön. Dessa löneskillnader resulterar i att arbetare från låglöneländerna söker sig 

till höglöneländerna och i takt med detta minskar utbudet på arbetskraft och lönerna ökar i det 

kapitalfattiga landet. Det motsatta sker i kapitalrika landet, där ökar utbudet på arbetskraft och 

lönerna minskar. Genom den internationella migrationen utjämnas skillnaderna i löner mellan 

det kapitalfattiga och det kapitalrika länderna och befintliga internationella löneskillnader 

avspeglar endast kostnaderna för individernas migrationsbeslut.  

De internationella skillnaderna i kapitaltillgång resulterar samtidigt i ett motsatt flöde av 

kapitalinvesteringar, från de kapitalrika till kapitalfattiga länderna då den relativa bristen på 

kapital i de kapitalfattiga länderna ger högre avkastningar på kapitalinvesteringar jämfört med 

kapitalinvesteringar i kapitalrika länder. Till dessa kapitalinvesteringar hör också 

humankapital. Enligt den neoklassiska teorin för internationell migration måste man med 

andra ord skilja på lågutbildade immigranter och sådana immigranter som är välutbildade. 

Den första gruppen kan ses som ett flöde av arbetskraft och den andra gruppen som ett flöde 

av humankapital.  

                                              
9 Douglas S. Masey et al. Theories of International Migration. Readings in Migration and Economics, 2005. 
Växjö universitet, ekonomihögskolan.  
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3.4 Neoklassisk migrationsteori – mikronivå  
Den här teorin utgår ifrån att människor är rationella och nyttomaximerande individer som gör 

individuella val10. Innan beslutet att emigrera gör varje individ en beräkning där fördelar som 

är förknippade med migrationen ställs emot nackdelarna. Den rationella och 

nyttomaximerande agenten väljer att flytta om fördelarna överväger kostnaderna. Migrationen 

kan då ses som en investering i humankapital. Agenternas beräkningar baseras på dom 

förväntade diskonterade avkastningarna och de väljer att flytta till det land som ger störst 

avkastning. Fördelarna för individer som flyttar från kapitalfattiga länder till kapitalrika 

länder är oftast högre löner och bättre arbetsförhållanden och kostnaderna kan vara 

exempelvis själva den materiella kostnaden för att resa, tiden det tar att lära sig ett nytt språk, 

en ny kultur och att anpassa sig till en ny arbetsmarknad, den psykologiska kostnaden av att 

bryta upp med sin gamla sociala gemenskap och så vidare.  

 
 

3.5 Ny migrationsteori  
I motsats till den neoklassiska migrationsteorin säger den nya migrationsteorin att 

migrationsbesluten fattas gemensamt av ett större kollektiv av individer, oftast familj och 

släkter, och inte av enskilda individer. Därför är det större kollektiv som hushåll, familjer, 

släkter med flera som bör studeras inom migrationsforskningen, inte den enskilde individen. 

Vidare behöver migrationsbeslutet inte nödvändigtvis tas på grundval av nyttomaximering 

utan kan likaväl tas med hänsyn till kollektivets riskminimering.11 I den nya migrationsteorin 

är riskminimering lika viktigt som nyttomaximering. Orsaken till detta är att ett hushåll, till 

skillnad från enskilda individer, antas ha möjlighet att diversifiera risker. Hushåll i fattigare 

länder kan diversifiera familjens risker genom att allokera sin arbetskraft så att vissa individer 

i familjen arbetar i den inhemska ekonomin medan andra sänds att jobba utomlands. På det 

här sättet minimeras familjens inkomstbortfall om vissa medlemmar i familjen exempelvis 

skulle förlora sina jobb i den inhemska ekonomin och migrationen fungerar indirekt som en 

inkomstbortfallsförsäkring. Fattigare länder har ofta undermåliga kapitalmarknader och det 

kan vara svårt för exempelvis en fattig jordbrukarfamilj att få lån för olika typer av projekt 

som skulle kunna öka hushållets produktivitet. Migrationen kan i det här fallet överta en del 

av kapitalmarknadernas roll och vara ett sätt för hushållet att ackumulera kapital. Det 

                                              
10 Ibid.  
11 Ibid. 
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avgörande här är möjligheten för en eller flera individer att kunna sända kapital tillbaka till 

hushållet i hemlandet.  

 
 

3.6 Teorin om den duala arbetsmarknaden 
I den duala arbetsmarknadsteorin betonas efterfrågan på arbetskraft i den industrialiserade 

världen som den viktigaste drivkraften och orsaken till den internationella immigrationens 

uppkomst12. Det antas att det finns en strukturellt orsakad efterfrågan på arbetskraft som är 

konstant i den industrialiserade världen och att denna efterfrågan orsakar konstanta flöden av 

migrationsströmmar från utvecklingsländerna till den industrialiserade världen. Den 

internationella migrationen beror med andra ord i första hand på pull-faktorer i den 

industrialiserade världen snarare än push-faktorer i utvecklingsländerna eller rationellt 

beslutstagande från individer eller kollektiv som vill öka sin nytta eller minimera sina risker. 

Teorin delar upp arbetsmarknaden i två delar, en primär och en sekundär sektor. Den primära 

sektorn är kapitalintensiv med en välutbildad arbetskraft, höga löner och bra 

anställningsvillkor och det motsatta är fallet i den arbetskraftsintensiva sekundära sektorn. 

Den inhemska arbetskraften vill arbeta i den primära sektorn och utan immigration är utbudet 

på arbetskraft som vill arbeta i den sekundära sektorn för lågt. Till följd av detta uppstår en 

efterfrågan på arbetskraft för den sekundära sektorn som immigranterna kan möta.  

Vidare lägger teorin vikt vid motiveringsfaktorer och på social status förknippade med olika 

arbeten. Det antas att individerna tycker och tror att lönen reflekterar en persons sociala 

status. Därför finns det en rigiditet vid lönesättningar. Lönerna reflekterar med andra ord inte 

endast efterfrågan och tillgången på arbetskraften utan avspeglar också arbetets sociala status. 

Om en arbetsgivare vill anställa arbetskraft i den sekundära sektorn genom att höja lönerna 

där så kommer arbetarna i den primära sektorn att kräva lönehöjningar också eftersom 

människor lägre ner i hierarkin avancerar gentemot dem som står längre upp i hierarkin. För 

att inte höja lönerna genom hela arbetshierarkin vänder sig arbetsgivarna till 

utvecklingsländerna för att importera arbetskraft till den sekundära sektorn som kan acceptera 

att jobba för låga löner. Arbetshierarkier är också viktiga för arbetarnas motivation. Ett 

arbetes sociala status antas vara minst lika viktigt som dess lön. Motivationsproblem kan i den 

sekundära sektorn uppstå därför att den sociala prestigen är låg.  Lösningen för arbetsgivarna 

är att söka arbetskraft som inte tänker på social status som är förknippat med ett visst jobb 

                                              
12 Ibid. 
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utan som arbetar endast för att tjäna pengar och det är här som den internationella 

immigrationen kommer in. Teorin antar att immigranterna jobbar endast för pengarnas skull 

och att de ser sina anställningar i den sekundära sektorn som en början på vidare avancemang 

lönemässigt och prestigemässigt. 

 

3.7 Välfärdsregimer  
Det gemensamma för länderna som behandlas i detta arbete är att de är industrialiserade och 

marknadsekonomier men de uppvisar också väsentliga skillnader sinsemellan och dessa 

skillnader ska belysas utifrån teorin om välfärdsregimer som är hämtad ur Gösta Esping-

Andersens The Three Worlds of Welfare Capitalism (Esping-Andersen, 1990).  

 

3.7.1 Dekommodifiering  
Välfärdsstaten är utifrån teori om välfärdsregimer ett instrument som, genom politiska 

åtgärder, möjliggör individers oberoende gentemot marknadskrafterna. Staten tar sig an 

ansvaret att skydda medborgarna mot olika former av sociala risker som arbetslöshet och 

sjukdom. Med andra ord innehar individen eller hushållet olika sociala rättigheter som ger 

möjlighet att ha en rimlig och acceptabel levnadsstandard utan att delta i arbetsmarknaden, 

exempelvis när individen är arbetslös, studerar eller av andra skäl inte kan arbeta. Därigenom 

”frigörs” individen eller hushållet från marknaden. Denna frigörelse eller oberoende 

betecknas av Esping-Andersen med begreppet dekommodifiering (av individen). Detta sker 

först när de olika sociala rättigheterna i välfärdsstaten får samma juridiska status som 

äganderätten. Exempel på olika system som ger individer å hushåll dessa sociala rättigheter är 

arbetslöshetsersättningar, sjukförsäkringssystemet, pensionsförsäkringssystemet, studiestöd 

och mödraledighet.  

Blotta existensen av sådana system är dock inte i sig dekommodifierande om ersättningarna 

inte ger individen eller hushållet en rimlig levnadsstandard utan ”tvingar” dem tillbaka till 

marknaden. Ersättningarna, med andra ord kvaliteten på de socialförsäkringarna, måste vara 

tillräckligt höga för att individer och hushåll ska kunna, frivilligt och utan en allt för stort 

inkomstbortfall, lämna arbetsmarknaden. Detta illustrerar att ett land kan ha ersättningssystem 

som är dekommodifierande i varierande grad. Ju generösare ersättningssystem, ju lättare det 

är att lämna arbetsmarknaden utan en alltför stor försämring av levnadsstandarden, desto 

högre är graden av dekommodifiering.  
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Gösta Esping-Anderson mäter graden av dekommofierande utifrån de tre största 

socialförsäkringssystemen i välfärdsstaterna, dessa är arbetslöshetsersättningarna, 

pensionsförsäkringarna och sjukförsäkringarna. Utifrån dessa tre variabler konstrueras ett 

index som visar hur lätt en individ kan lämna arbetsplatsen och ändå överleva på dessa tre 

system. Ju lättare det är, desto större är graden av dekommofierande, oberoende från 

marknaden.   

 

3.7.2 Stratifiering 
Förutom tillhandahållandet av sociala rättigheter och dess möjligheter att dekommodifiera 

medborgarna är välfärdsstaten också ett system som påverkar klassindelningen och den 

sociala ordningen då olika socialförsäkringssystem har olika ekonomiska omdistribuerande 

effekter som påverkar inkomstutjämningen och jämställdheten i landet.  Genom medvetna 

politiska val kan välfärdsstaten potentiellt påverka stratifieringen i landet.  

Det är dock inte bara inkomstfördelningen och hur den påverkas av välfärdsstaten utformning 

som har effekter på stratifieringen i landet. Även utbildningssystemet och olika socialtjänster 

har en stor roll. Stratifierandet i landet kan mätas med graden av konservatism, liberalism och 

socialism som finns i välfärdsstatens organiserande och utformning.    

Graden av konservatism bestäms utifrån variablerna etatism, de statsanställdas pensioners 

andel av landets BNP, och korporatism, antal yrkesspecifika pensionsförsäkringar. En hög 

grad av etatism och korporatism kännetecknar således en konservativ välfärdsregim.  

En liberal välfärdsregim kännetecknas av att den privata sektorn står för en stor del av 

pensionssparandet och sjukvårdsutgifterna samt av storleken av behovsprövade bidrag i 

relation till den totala summan av de offentliga utgifterna, exklusive de statsanställdas 

förmåner.  

Socialistiska välfärdsregimer mäts utifrån graden av universalism, definierat som den 

procentuella andelen invånare mellan 16-64 år berättigade till sjukförsäkring, 

arbetslöshetsersättning och pensionsförsäkring, samt graden av jämlikhet i utformandet av 

olika förmåner och ersättningar.  
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3.7.3 Klassificering av välfärdsstatsregimer 
Man kan utifrån variablerna dekommodifiering och stratifiering, samt relationen mellan stat, 

hushåll och marknad som tillhandahållare av välfärd, indela de industrialiserade 

marknadsekonomierna i tre olika grupper av välfärdsregimer: konservativa, liberala och 

socialdemokratiska.  

Den konservativa traditionen har ofta varit emot kommodifierande då den sågs som ett hot 

mot rådande hierarkier och kontrollen av arbetarna, men för rådande stratifiering av samhället 

med tydliga klasser och sociala rättigheter för dessa. I en konservativ välfärdsregim har staten 

därför en viktig roll i utformandet och tillhandahållandet av socialförsäkringar men 

utformningen av dessa är bundna till status och yrkesspecifika faktorer och staten är villig att  

bistå endast då familjens egna resurser är marginella. Familjen intar en central plats i dessa 

länder och kvinnor uppmuntras att stanna hemma. Korporatismen i sådana länder innebär att 

det existerar ett stort antal yrkesspecifika socialförsäkringssystem, till exempel olika kassor 

för skilda yrkesgrupper. Socialförsäkringarnas utformning är i hög grad inkomstrelaterat. 

Detta betyder att högavlönade har bättre möjligheter att bli oberoende från marknaden än 

lågavlönade vid till exempel arbetslöshet. På detta sätt bevaras rådande stratifiering med olika 

klasser i den konservativ välfärdsregim trots att staten i många fall ersätter marknaden som 

välfärdsproducent och trots att graden av dekommodifiering är större än i en liberal 

välfärdsregim. 

I en liberal välfärdsregim är den statliga inblandningen i utformandet och tillhandahållandet 

av olika socialförsäkringar och andra förmåner så liten som möjligt. Istället spelar marknaden 

en central roll som producent och tillhandahållare av välfärd till medborgarna medan den 

statliga välfärden är inriktad mot de allra fattigaste, det vill säga endast mot dem som 

uppriktigt behöver ekonomiskt hjälp för att överleva. Existensen av sociala rättigheter är 

minimal och därmed är arbetskraften helt eller i stor utsträckning kommodifierad och 

medborgarna i stor utsträckning beroende av marknaden. Detta har skapat en dualism och en 

stratifiering i de flesta av dessa länder med en fattigare del av befolkningen som använder sig 

av statligt välfärd och en rikare del som använder sig av välfärd som tillhandahålls av 

marknaden.  

I en socialdemokratisk regim är det staten som har det största ansvaret för tillhandahållandet 

av välfärd. Dekommodifieringen är hög till följd av universalismen vid utformandet och 

socialförsäkringssystemen och andra sociala ersättningssystem, även om olika 

socialförsäkringar är inkomstrelaterade så har alla medborgare rätt till offentlig 
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sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och pensionsförsäkring. Därutöver är 

socialförsäkringarna mer jämlika och solidariska än i konservativa och liberala välfärdsstater 

vilket innebär att stratifieringen är lägre i socialdemokratiska välfärdsstater.  

Gällande länderna som studeras i den här uppsatsen kan man med vissa förenklingar indela 

USA, Australien, Kanada och Storbritannien i den liberala gruppen av välfärdsregimer. I 

dessa länder är graden av dekommodifiering relativt låg jämfört med den konservativa  och 

den socialdemokratiska gruppen av välfärdsregimer.  

I den konservativa gruppen där Frankrike och Schweiz ingår är dekommodifieringsgraden 

högre än för de liberala välfärdsstaterna. Högst dekommodifieringsgrad har gruppen av 

socialdemokratiska välfärdsstater där Sverige och Nederländerna ingår. Detta ska inte tolkas 

som att alla dessa länder som ingår i samma grupp är helt homogena eller att de är liberala, 

konservativa eller socialdemokratiska välfärdsstater på alla sätt och vis utan ska snarare tolkas 

som att de utifrån dekommodifieringsskalan kan översiktligt indelas i dessa tre grupper.   

Också med hänseende till stratifieringsgraden vid exempelvis utformande av olika 

trygghetssystem bland annat så hamnar majoriteten av dessa länder i samma grupper av 

välfärdsregimer. Systemen i Sverige och Nederländerna uppvisar starka socialistiska drag, 

USA, Kanada och Australien liberala drag medan Storbritannien uppvisar blandade drag på 

stratifierings- och kommodifieringsskalan. Systemen i Frankrike uppvisar starka konservativa 

drag, till skillnad från de i Schweiz som på stratifieringsskalan uppvisar liberala drag13.  

 

                                              
13 Gösta Esping – Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, 1990 (se kap. 1 – 5 bland annat 
s.52; 53 – 77, 83 – 86).  
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4. MIGRATION OCH EKONOMISK TILLVÄXT – TIDIGARE 

FORSKNING 
Här presenteras relevant forskning som berör sambandet mellan migration och ekonomisk 

tillväxt. Under kapitel 4.1 till 4.3  presenteras studier gjorda av George Borjas14.  

Hans slutsatser är att immigration kan vara av ekonomisk nytta för ett land om immigranterna 

skiljer sig från den inhemska befolkningen avseende kunskaper och färdigheter. Då kan 

immigranterna vara produktionskomplement till den inhemska arbetskraften och andra 

produktionsfaktorer. George Borjas’ studie är baserad på data för USA och hans slutsats är, 

utifrån referenser till andra studier, att immigrationen till USA troligen har haft liten positiv 

effekt på ekonomin men att man kan öka dom positiva ekonomiska effekterna betydligt 

genom att införa en migrationspolitik som attraherar mer välutbildade immigranter.  

Teorin bygger på ett värdland som är en marknadsekonomi med full konkurrens och där 

principen om fri handel gäller. Detta antyder att när produktionsfaktorerna kan röra sig fritt 

mellan länder så ökar effektiviteten och den totala välfärden. Därmed kan teorin appliceras på 

alla länder i den här uppsatsen.  

 

 

4.1 Migrationsöverskott 
Den aggregerade produktionsfunktionen för en ekonomi är endast beroende av två faktorer, 

kapital (K) och arbetskraft (L) så att den aggregerade produktionen (Q) är en funktion av K 

och L, det vill säga Q = f (K, L). Funktionen f talar om hur mycket produktion som fås givet 

en mängd kapital och arbetskraft. Arbetskraften består av en infödd arbetskraft (N) och en 

immigrerad arbetskraft (M). Den totala arbetskraften är L = N + M. Detta beror på att 

modellen inte tar hänsyn till om det existerar skillnader i kunskaper och färdiigheter mellan 

den inhemska och invandrade arbetskraften utan det antas att både den inhemska och den 

invandrade arbetskraften är perfekta substitut i produktionen.  

Vidare antas det att all kapital i landet ägs av den infödda populationen samt att utbudet av 

kapital och arbetskraft är helt inelastiskt.  Samt att produktionsfunktionen uppvisar konstant 

skalavkastning (CRS). Det vill säga xY = f(xK, xL), eller 2Y = f(2K, 2L). Funktionerna säger 

att om kapitalet och arbetskraften fördubblas då dubblas också produktionen.  

                                              
14 George Borjas, The economics benefits from immigration, Journal of Economics Perspectives – volym 9, 
nummer 2, 1995.  
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När det råder jämvikt i ekonomin så är priset för kapital och arbetskraft lika med värdet för 

deras respektive marginalprodukter, MPL och MPK. Marginalprodukten för arbetskraften, 

MPL, är med andra ord lika med dess reallön, eftersom det råder konstant skalavkastning med 

full konkurrens, det vill säga vinstmaximerande företag efterfrågar arbetskraft tills MPL = L = 

P. Arbetskraftens marginalprodukt är lika med dess pris, där intäkterna från en viss tids 

produktion är lika med dess kostnader. Figuren nedan illustrerar vad som händer vid 

immigration under de antaganden som vi har gjort.  

 
 

Kr

Sysselsättning

N L

L0

L1

MPL

C

D

E

A

 Fig. 4.1: Migrationsöverskott 
 

Innan immigrationen är lönenivån, priset för arbetskraft, i landet L0 och landets aggregerade 

produktion ges av området under MPL kurvan (eftersom vi antog att utbudet av olika 

produktionsfaktorer är inelastiska). Landets samlade produktion är alltså rektangeln med 

punkterna A, D, N, 0 och detta är även nationalinkomsten som tillfaller landets arbetare och 

kapitalägare.  

Vid immigration ökar utbudet av arbetskraft till L (som är summan av infödda arbetare, N, 

och invandrad arbetskraft, M) och marknadslönerna faller från L0 till L1. Den nya 

produktionsnivån och nationalinkomsten ges av området som sammanbinds av punkterna A, 

C, L, 0. Med andra ord leder immigrationen till att lönerna faller och att landets aggregerade 

produktion och nationalinkomsten stiger. Immigrationsöverskottet, det vill säga den del av 

den ökade nationalinkomsten som tillfaller den infödda befolkningen, ges av triangeln med 

= N+ M 

0 
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punkterna D, C, E. Ökningen av nationalinkomsten beror på att arbetskraftens 

marginalprodukt är lika med dess kostnad (lönen), på grund av detta är ökningen av 

nationalinkomsten större än kostnaderna att anställa immigranterna. En del av 

immigrationsöverskottet tillfaller den infödda befolkningen endast när efterfrågan för 

arbetskraft är inelastiskt, så att immigrationen leder till minskade lönenivåer.  

Immigrationsöverskottets storlek är beroende av elasticiteten för arbetskraftskostnaden. Den 

är stor när utbudet av arbetskraft leder till minskade löner. Om lönerna inte minskar vid ett 

ökat arbetskraftsutbud så är immigrationsöverskottet lika med noll. Detta är fallet om 

efterfrågan på arbetskraft är elastiskt och det innebär att arbetskraft och kapital är nära 

substitut till varandra i produktionen. På motsvarande sätt är immigrationsöverskottet stort när 

lönerna faller vid ett ökat arbetskraftsutbud och detta innebär att efterfrågan på arbetskraft är 

inelastiskt och att arbetskraft och kapital är nära komplement till varandra. 

Immigrationsöverskottets storlek är alltså proportionell till arbetskraftskostnadens elasticitet 

och komplementariteten mellan arbetskraften och kapitalet.  Immigrationen har även 

distribuerande effekter, som vi såg minskar arbetarnas löner medan kapitalägarnas inkomster 

ökar. Landet som helhet tjänar på immigrationen.  

I realiteten har dock immigrationen förmodligen haft små effekter, åtminstone på USA:s 

ekonomi. I det fallet har immigrationsöverskottet troligen motsvarat ungefär 0,1 procent eller 

något mer (beroende på vilka antaganden man gör vad gäller arbetskraftskostnadens 

elasticitet) av landets BNP i början av 1990-talet För en vidare analys av immigrationens 

ekonomiska effekter på värdlandet måste man även ta hänsyn till immigrationens re-

distributiva effekter, arbetarnas minskade löner och kapitalägarnas ökade inkomster, samt 

dess finansiella nettokostnader/nettointäkter, det vill säga skillnaden mellan summan av 

skatter som invandrarna betalar in till staten och summan av olika kostnader som 

immigrationen ger upphov till som exempelvis språkundervisning, försörjningsstöd med 

mera. Även dessa siffror varierar beroende på hur och vad man väljer att bokföra men 

sammanfattningsvis kan man konstatera att immigrationen troligen har haft små positiva 

ekonomiska effekter eller negativa sådana för värdlandet (USA) när immigrationsöverskottet 

jämförs med immigrationens re-distribuerande effekter och dess eventuella finansiella 

kostnader15.  

 

                                              
15 George Borjas, The economics benefits from immigration, Journal of Economics Perspectives – volym 9, 
nummer 2, 1995, sid 7: olika studier kommer till olika slutsatser vad gäller immigrationens finansiella effekter 
och resultaten varierar beroende på hur och vad man bokför under kostnads- och intäktskontona.  
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C 

E 
D 

= N + M 

G 

4.2 Migrationsöverskott med externa effekter 
En annan effekt av immigration är att den ökar marknadens storlek och bidrar till nya 

växelverkningar mellan arbetare och företag och ger möjligheter för de båda att inhämta nya 

kunskaper ifrån varandra utan att betala för det. Resultatet på landsnivå är att immigrationen 

kan leda till tilltagande skalavkastning, det vill säga att den procentuella ökningen i output är 

större än ökningen i input, även om företaget produktion uppvisar konstant skalavkastning. 

Anta att företagets produktion ges av funktionen Qf = f (K, L) Qa där Qf representerar 

företagets output och Qa representerar ekonomins aggregerade output, som är given för 

företaget. Anta också en parameter, y, som anger den procentuella ökningen i arbetskraftens 

eller kapitalets marginalprodukt som sker vid en 1-procentig ökning av den aggregerade 

produktionen. Det är med andra ord marginalproduktens elasticitet mot den aggregerade 

produktionen. Om vi antar att y > 0 så ökar både arbetskraftens och kapitalets 

marginalprodukt i takt med att ekonomin expanderar till följd av immigrationen, vilket 

illustreras i figur 4.2.  

 
Fig. 4.2: Migrationsöverskott med externa effekter 
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I takt med att ekonomin expanderar, till följd av immigrationen, så ökar arbetskraftens 

marginalprodukt, MPL-kurvan skiftar från MPL0 till MPL1. Ekonomin är nu i det nya 

jämviktsläget vid punkt E där MPL1 och L kurvorna skär varandra. Immigrationsöverskottet, 

den delen av ökningen av nationalinkomsten som tillfaller den infödda delen av befolkningen, 

ges av triangeln med punkterna C, D, E samt av området som sammanbinds av punkterna A, 
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C, G, B. Immigration kan med andra ord, under de antaganden som har gjorts, ge upphov till 

betydliga migrationsöverskott om det lyckas generera externa effekter.  

I realiteten finns det få studier som lyckas styrka existensen av externa effekter som genereras 

av immigration och modellen visar endast hur stort migrationsöverskottet kan vara om det 

förekommer externa effekter16.  
 

        

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
16 George Borjas, The economics benefits from immigration, Journal of Economics Perspectives – volym 9, 
nummer 2, 1995, sid 12.  
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5. MIGRATION OCH EKONOMISK TILLVÄXT 1955 - 2000 
I det här kapitlet kommer jag att jämföra och analysera den ekonomiska utvecklingen med 

migrationsströmmarna i åtta industrialiserade marknadsekonomier. Närmare bestämt kommer 

jag att jämföra den reala BNP per capita tillväxten i procent med nettomigrationen per tusen 

invånare. Observationsperioden är förlagd till 1955 – 2000. Det statistiska källmaterialet som 

rör den ekonomiska tillväxten har hämtats ifrån CICUP17. Källmaterialet för 

migrationsströmmarna är hämtade från World Population Prospects: The 2006 Revision and 

World Urbanization Prospects18. Alla figurer är sammanställda i Excel.  

 
5.1 USA 
 
 

 
Figur 5.1. Figuren illustrerar utvecklingen över USA: s real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen under 
perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea linjen 

anger nettomigrationen per tusen invånare. 
 

                                              
17 Penn World Table Version 6.2, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the 
University of Pennsylvania (CICUP), 2006. Tillgänglig på:  
<http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt62/pwt62_form.php>  
18 World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database. FN. Tillgänglig på: 
<http://esa.un.org/unpp/>  

USA - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000

Årtal

R
ea

l B
N

P
/c

ap
ita

, N
et

to
m

ig
ra

tio
n



 31 

Sverige - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar
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5.2 Sverige 
 

 

 

Figur 5.2. Figuren illustrerar utvecklingen över Sveriges real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen under 

perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea linjen 

anger nettomigrationen per tusen invånare. 
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Kanada - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar
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5.3 Kanada 

 

 

Figur 5.3 Figuren illustrerar utvecklingen över Kanadas real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen under 

perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea linjen 

anger nettomigrationen per tusen invånare. 
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Australien - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000

Årtal

R
ea

l B
N

P
/c

ap
ita

, N
et

to
m

ig
ra

tio
n

5.4 Australien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Figuren illustrerar utvecklingen över Australiens real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen under 

perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea linjen 

anger nettomigrationen per tusen invånare. 
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Schweiz - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar
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5.5 Schweiz 

 

Figur 5.5. Figuren illustrerar utvecklingen över Schweizs real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen under 

perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea linjen 

anger nettomigrationen per tusen invånare.    
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Frankrike - ekonomisk tillväxt och migrationsströmmar
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5.6 Frankrike 

 

  Figur 5.6 Figuren illustrerar utvecklingen över Frankrikes real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen 

under perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea 

linjen anger nettomigrationen per tusen invånare.    
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Storbritannien - ekonomisk tillväxt och 
migrationsströmmar
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5.7 Storbritannien 

 
 

     
Figur 5.7 Figuren illustrerar utvecklingen över Storbritanniens real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen 
under perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea 

linjen anger nettomigrationen per tusen invånare. 
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Nederländerna - ekonomisk tillväxt och 
migrationsströmmar
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5.8 Nederländerna 
 
 

 
Figur 5.8 Figuren illustrerar utvecklingen över Nederländernas real BNP/capita tillväxt och nettomigrationen 
under perioden 1955 – 2000. Den blåa linjen anger real BNP/capita utvecklingen i procent och den orangea 

linjen anger nettomigrationen per tusen invånare. 
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5.9 Sammanfattande analys 
Jag har i det här huvudkapitlet sammanställt linjediagram över de åtta länder som ingår i 

studien. Som det framgår av diagrammen kan man inte se ett generellt mönster mellan 

BNP/capita utvecklingen och nettomigrationen per tusen invånare och följaktligen kan man 

heller inte påstå att det finns ett klart mönster mellan migrationen till dessa länder och den 

ekonomiska utvecklingen. Migrationen, enligt det befintliga datamaterialet som har använts 

för att sammanställa dessa diagram, har inte haft en generell effekt på dessa länders 

ekonomier, sambandet är varken positivt eller negativt. Mönstret mellan migration och 

ekonomisk tillväxt har snarare varit blandat för alla länder. Som det framgår av diagrammen 

har sambandet varit positivt för vissa perioder och negativt för andra perioder.  

 

Det ska också understrykas att ett direkt kausalt samband, positivt eller negativt, mellan BNP 

per capita tillväxten och nettomigrationen inte nödvändigtvis föreligger även om diagrammen 

skulle visa på ett tydligt mönster mellan den ekonomiska tillväxten och migrationen såvida 

man inte antar att samma nationalekonomiska förutsättningar gäller för varje enskilt land i 

studien under hela observationsperioden samt att det inte finns några skillnader i kunskaper 

och färdigheter mellan immigranterna som länderna tar emot. Ett sådant kausalt samband, om 

det existerar, skulle gå att finna endast om man kan kontrollera alla andra nationalekonomiska 

variabler, något som endast går att göra i modeller och teorier.   

 
Resultatet stödjer Borjas slutsats att migrationen har inga eller mycket små effekter på 

mottagarlandets ekonomiska tillväxt (Borjas, 1995). Hans studie är baserad på data för USA 

men teorin som han använder kan appliceras på alla marknadsekonomier där 

produktionsfaktorerna kan röra sig fritt till och från landet. Hans andra slutsats är att man kan 

öka migrationens positiva ekonomiska effekter genom att attrahera välutbildade immigranter 

och att migrationsöverskottet och dess externa effekter är avgörande för hur migrationen 

kommer att påverka landets ekonomi och dess tillväxt.  

 

När det gäller den internationella handelsteorin så är en av dess viktigaste slutsatser att det 

arbetskraftsmottagande landets produktion kommer att öka som en direkt följd av migrationen 

(se kap. 3.1). Mottagarlandets ekonomiska tillväxt bör då öka. En sådan klar tendens kan inte 

utläsas i diagrammen. Slutligen pekar inte informationen i diagrammen på att migrationen 

påverkar den ekonomiska tillväxten i olika typer av välfärdsstater på olika sätt.  
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6. SLUTSATSER 
Jag har i det här arbetet jämfört den reala BNP per capita tillväxten i procent med 

nettomigrationen per tusen invånare för observationsperioden 1955 – 2000 för åtta i-länder. 

Utifrån befintliga datamaterial som har presenterats i diagram så är den här uppsatsens slutsats 

att det inte existerar några generella mönster mellan migration och ekonomisk tillväxt. Utifrån 

samma datamaterial går det heller inte att påvisa att migration påverkar den ekonomiska 

tillväxten i olika typer av välfärdsstater olika. Även om man kunde se ett negativt eller ett 

positivt samband mellan migration och ekonomisk tillväxt i diagrammen vore det inte ett 

bevis på ett kausalt samband mellan migration och ekonomisk tillväxt existerar då det kan 

finns andra variabler som kan ha påverkat tillväxten i positiv eller negativ trend.  Jag har med 

andra ord inte kunnat isolera dessa andra variabler som kan påverka den ekonomiska 

tillväxten i en ekonomi. Inget pekar utifrån datamaterialet att migrationen har ökat 

mottagarländernas produktion och dess ekonomiska tillväxt som är ett av den internationella 

handelsteorin viktigaste slutsatser.                   
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