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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur immigration till Sverige påverkar antal 

sysselsatta bland inrikes och utrikes födda i utvalda branscher. Undersökningen granskar även 

förändringar i tillväxten på den nominella lönenivån, dock i mindre grad. Utifrån en första 

analys av total sysselsättning görs en jämförelse av hur andelen sysselsatta bland inrikes 

respektive utrikes födda påverkas separat av immigration i Sverige. Studien baseras på 

aggregerade registerdata på kommunnivå för åren 2001 till 2006. De empiriska resultaten från 

studien tyder på att immigration ökar antal sysselsatta men minskar tillväxten i lönenivåer då 

inrikes och utrikes födda undersöks som grupp. Då andelen sysselsatta bland inrikes och 

utrikes födda granskas separat finner studien indikationer på negativa effekter för utrikes 

födda till följd av immigration. Skattningsresultat för hur inrikes födda som finns på 

arbetsmarknaden påverkas av immigration tyder inte på något signifikant samband. Samtliga 

resultat måste tolkas med försiktighet och slutsatser om orsakssamband kräver ytterligare 

forskning.  
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1. Inledning 

Sverige har sedan länge varit ett invandrarland. Under hela efterkrigstiden har invandringen 

överstigit utvandringen (Björklund et al. 2006). År 2000 låg andelen av den svenska 

befolkningen som var födda utomlands på 11,3 procent, motsvarande siffra för 2011 var 15,1 

procent (SCB
1
, 2012). Enligt prognoser från näringsdepartementet från år 2000 kommer 

denna andel att öka ytterligare i framtiden. 

Det finns många positiva aspekter av en mer multikulturell befolkning i ett samhälle. I tider 

av hög arbetslöshet är det dock många som ifrågasätter den höga immigrationen ur ett 

arbetsmarknadsmässigt perspektiv. Immigration leder till en ökad befolkning och fler 

arbetssökande, vilket innebär ett ökat utbud av arbetskraft. Om det redan är brist på 

arbetstillfällen i Sverige, varför ökar vi då arbetsutbudet? Samtidigt som immigrationen ökar 

(Näringsdepartementet, 2000) ligger idag arbetslösheten på 7,7 procent (SCB, 2012). 

Vanligen har immigranter antingen väldigt hög eller en mycket låg utbildningsnivå. Då 

högutbildade utsätts för konkurrens på arbetsmarknaden till följd av immigration så ger det 

dessutom positiva produktivitetseffekter genom humankapitalet som sätter en press uppåt på 

lönerna. De lågutbildade immigranterna tenderar däremot att söka arbete inom manuella 

rutinarbeten och bidrar främst till ökad konkurrens för arbetstagare i det nedre segmentet 

(D’Amuri and Peri, 2010). Det är denna grupp av arbetstagare som studien fokuserar på. 

En studie gjord av Dustman och Glitz år 2006 visar att människor överlag har en föreställning 

om att immigration minskar sysselsättningen och ökar arbetslösheten för de inrikes födda. 

Empiri som gjorts om immigration och dess påverkan på mottagarlandets arbetsmarknad kan 

inte finna ett enhetligt svar. Det visar på att det finns ett glapp mellan den allmänna 

uppfattningen och fakta. Detta är något som vi finner intressant och därför vill undersöka. 

Påverkar immigration sysselsättningen, eller är det den allmänna uppfattningen som inte 

stämmer överens med verkligheten när det gäller den svenska arbetsmarknaden? 

Denna studie fokuserar på en arbetsmarknadsmässig synvinkel. Tyngden ligger på hur 

immigranter påverkar antal sysselsatta bland de som redan finns på arbetsmarknaden
2
 och hur 

inrikes födda respektive utrikes födda påverkas separat. 

                                                           
1
 Statistiska Centralbyrån 

2
 Utrikes födda som immigrerat tidigare än två år innan och inrikes födda 
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2. Syfte och problemställning 

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter immigrationen har på arbetstagares 

sysselsättningsnivå i Sverige. Förändringar i tillväxten på den nominella lönenivån till följd av 

immigration kommer även beaktas men är inte studiens huvudsyfte. Studien testar främst hur 

antal sysselsatta bland utvalda näringsgrenar på den svenska arbetsmarknaden påverkas av 

immigration. Undersökningen följs upp med en analys om hur immigrationen påverkar 

andelen sysselsatta bland inrikes och utrikes födda separat. Syftet är att reda ut hur 

sysselsättningen bland den svenska arbetskraften påverkas av immigration. Studier från den 

svenska arbetsmarknaden har varit svåra att finna. Därmed ämnar denna studie att fylla ut 

detta utrymme.  

2.2 Frågeställningar 

Hur påverkar immigrationen antal sysselsatta bland inrikes och utrikes födda som en 

gemensam grupp inom de näringsgrenar där immigranter i större utsträckning arbetar? 

Hur påverkar immigration sysselsättningsandelen för inrikes och utrikes födda som två skilda 

grupper? 

2.3 Disposition 

Studien börjar med en genomgång av tidigare forskning om immigration och dess effekt på 

mottagarlandets arbetsmarknad. Den empiriska modellen presenterar hur antal sysselsatta 

inom vissa utvalda branscher påverkas av immigration. Studien går även igenom använd data 

och analyserar den deskriptiva statistikens utveckling över tid. Därefter redogörs resultat och 

analys av den empiriska modellen. Detta knyts samman med en uppföljning om hur 

immigrationen påverkar andelen sysselsatta bland inrikes och utrikes födda som enskilda 

grupper på arbetsmarknaden. Avslutningsvis följer slutsats och diskussion.  
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3. Tidigare forskning  

Tidigare studier om hur immigration påverkar sysselsättningsnivåer i mottagarlandet har 

främst genomförts med data från OECD-länder. Den del av arbetskraften som forskningen 

fokuserat på är de inrikes födda på arbetsmarknaden dit immigranter anländer. Resultaten 

varierar något men går i det stora hela i samma riktning. Majoriteten av studierna kan endast 

påvisa svaga negativa resultat gällande immigrationens effekt på löne- och 

sysselsättningsnivåer. 

Flertalet studier testar huruvida immigranter är ett substitut eller komplement för inrikes 

födda samt hur olika delar av arbetsmarknaden påverkas. Immigranter har generellt lägre 

utbildning än den inrikes födda befolkningen. De antas ofta vara substitut för lågutbildade 

inrikes födda och komplement för högutbildade (Carillo, Quintieri and Vinci, 1999). 

David Card undersöker i sin studie från 2005 hur immigrationen har påverkat inrikes föddas 

möjligheter på arbetsmarknaden i USA. Studien fokuserar på det lågutbildade segmentet av 

arbetsmarknaden. Card konstaterar att immigration endast är svagt korrelerad med 

sysselsättningen. Han hävdar att ett ökat utbud av arbetskraft bör ha större effekt på 

arbetsmarknaden och att det är brister i modellen som orsakar det svaga resultatet. Författaren 

belyser att lönerna för lågutbildade relativt högutbilda amerikaner varit konstant under en lång 

tid, trots att immigration satt press nedåt på lönenivån för lågutbildade men inte för 

högutbildade.  

En studie gjord av Longhi, Nijkamp och Poot år 2010 hittar en svag inverkan av immigration 

på inrikes föddas arbetsmarknadsmöjligheter. En procents ökning av antal immigranter ger en 

minskning av sysselsättningen bland inrikes födda på 0,011 procent samt en löneminskning på 

0,029 procent. Övriga studier som påvisar en viss korrelation påpekar även de att denna är 

svag och endast gäller på kort sikt (Card, 2001; Jean och Jimenez, 2007). 

Forskare är konfunderade över de svaga resultaten och har försökt hitta förklaringar till 

utfallen. David Card analyserar i sin studie från 2001 huruvida immigration till ett visst 

område leder till en utflyttning av inrikes födda. Detta skulle i sin tur kunna leda till att löne- 

och sysselsättningsnivåer förblir oförändrade. 

En annan förklaring kan vara att immigranter har en lägre reservationslön. De är villiga att ta 

arbeten som inrikes födda själva inte vill ha, vilket motverkar att en undanträngningseffekt 

skapas. Andra hävdar att en orsak till svaga resultat är att immigranter rör sig till områden där 
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efterfrågan på arbetskraft är hög. De blir ett komplement till den redan befintliga arbetskraften 

(Carillo, Quintieri och Vinci, 1999).  

Ytterligare en studie som behandlar immigration och dess inverkan på arbetsmarknaden 

gjordes 2010 av Francesco D’Amuri och Giovanni Peri. Författarna belyser att man under de 

senaste åren sett en förändring av arbetsmarknadsstrukturen i Europa. Samtidigt som man ser 

en ökning av abstrakta och komplexa arbeten har det skett en minskning bland manuella 

rutinarbeten. Studien kombinerar bevis på denna strukturomvandling samt ökade 

immigrationsströmmar för att analysera effekten av immigration på yrkesstrukturen bland 

inrikes födda. Immigranter arbetar till stor del med uppgifter som kräver mindre förkunskaper 

och utbildning. D’Amuri och Peri hävdar därmed att en ökning av immigrationen skapar 

initiativ för inrikes födda att röra sig mot mer kvalificerade yrken, vilket påskyndar en 

strukturomvandling med fler högre kvalificerade yrken på arbetsmarknaden. Immigration 

leder i flertalet fall till en ökning av sysselsättningen snarare än tvärtom.  

Till skillnad från de undersökningar som presenterats hittills hittar Borjas i sin studie från 

2003 bevis på att immigrationen väsentligt förvärrat arbetsmarknadsmöjligheter för inrikes 

födda. Resultaten visar att immigrationen har minskat både sysselsättning och löner, främst 

bland lågutbildade. 

För att sammanfatta tidigare studier kan konstateras att resultaten har varierat något. 

Majoriteten har funnit indikationer på att immigration minskar sysselsättning och sätter en 

press nedåt på löner i mottagarlandet. Det är dock viktigt att påpeka att effekterna är svaga 

och gäller på kort sikt. Det finns studier som funnit starkare negativa effekter men generellt 

har det varit svårt att finna bevis på att immigration i någon större utsträckning påverkar 

mottagarlandets arbetsmarknad. Dessa resultat går inte i linje med arbetsmarknadsteorier om 

utbud och efterfrågan på en perfekt marknad som menar att immigration bör ha en tydlig 

inverkan på mottagarlandets arbetsmarknad (Mankiw, 2009). Även om arbetsmarknaden i 

Sverige inte karaktäriseras av perfekt konkurrens bland annat på grund av arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer, så skiftar utbudskurvan i samband med immigration och bör leda 

till att löner och sysselsättning påverkas i större grad. Det är dock viktigt att poängtera att 

forskare hävdar att anledningen till att resultaten inte går i linje med teorier kan bero på att de 

empiriska modellerna inte är fullständiga. 
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4. Teori 

4.1 Neoklassisk teori 

Neoklassisk teori menar att ett ökat arbetskraftsutbud ökar sysselsättningen men sätter press 

nedåt på lönerna. På kort sikt kan det ökade utbudet främst ge ökad arbetslöshet och liten 

sysselsättningseffekt innan lönerna anpassats nedåt. Fler personer konkurrerar om samma 

antal arbetsplatser på kort sikt. Immigranter kommer antingen ersätta inrikes födda eller själva 

bli arbetslösa. Enligt denna teori är det främst låginkomsttagare som påverkas av den 

utbudschock immigration medför (Zimmermann, 1995). På lång sikt däremot anpassar sig 

arbetsmarknaden så att en ny jämvikt nås. Immigration är ett tillskott till en regions 

arbetskraft. 

4.2 Teorin om den duala arbetsmarknaden 

Teorin om den duala arbetsmarknaden hävdar att immigranter är villiga att ta arbeten som den 

inhemska befolkningen inte vill ha. Det beror på att immigranter generellt sett har en lägre 

reservationslön. Dessutom är immigranter enligt denna teori i högre grad villiga att utföra 

arbeten med låg status som inte kräver kvalificerad arbetskraft. Även i de fall då ekonomisk 

och teknologisk utveckling innebär strukturomvandlingar i ett samhälle finns arbeten i det 

nedre segmentet som inte kan ersättas av kapital. Utan arbetskraft som är villig att arbeta 

inom dessa yrken stannar den ekonomiska tillväxten upp. Därmed ses immigration som ett 

nödvändigt komplement till den inrikes födda arbetskraften. På längre sikt krävs dock 

strukturomvandlingar även inom dessa segment för fortsatt tillväxt. Denna teori säger att 

immigranter varken påverkar sysselsättning eller löner bland inrikes födda (Piore, 1979). 

Resultatet av dessa två teorier går i motsatt riktning. Neoklassisk teori menar att immigranter 

är ett substitut för låginkomsttagare och tränger undan inhemsk arbetskraft inom detta 

segment. Denna synvinkel gäller på kort sikt. På lång sikt anpassar sig arbetsmarknaden till 

utbud och efterfrågan. Notera dock att denna undersökning behandlar år 2001 till 2006 och 

avser ett kortsiktigt perspektiv. Teorin om den duala arbetsmarknaden ser immigranter som ett 

komplement som kommer att ta arbeten den inhemska arbetskraften inte själva vill ha. 

4.3 Ny Migrationsekonomi 

Teorin säger att immigranter ofta söker arbete inom sektorer där det sedan tidigare finns 

många utrikes födda.  Lika som i teorin om den duala arbetsmarknaden hör dessa sektorer 

generellt sett till de mer lågavlönade, vilka den inrikes födda arbetskraften inte vill ha. 

Dessutom hävdar teorin att immigranter kommer arbeta färre timmar och vara mer arbetslösa 
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än de inrikes födda. Ytterligare en aspekt är att immigranter antas återvända tillbaka till sina 

hemländer, syftet med att bosätta sig i ett annat land är att spara så mycket pengar som 

möjligt. Slutsatsen som kan dras utifrån denna teori är att immigranters konsumtion kommer 

vara låg relativt de inrikes föddas. Det innebär att de inte bidrar till lika stor efterfrågan på 

varor och tjänster som inrikes födda. Risken finns att immigranter ökar utbudet på arbetskraft 

i större grad än vad de bidrar till att öka efterfrågan (Stark, 1991). 

4.4 Makroekonomi, sysselsättning och löner 

Vidare säger generell makroteori att en positiv utbudschock på en arbetsmarknad med perfekt 

konkurrens, som sker till följd av en positiv nettoimmigration, resulterar i att lönenivån 

sjunker (Mankiw, 2009). 

4.5 Hypotes 

Hypotesen i denna studie är att immigrationen ökar antalet sysselsatta genom att 

immigrationsströmmar leder till ett ökat arbetsutbud och därmed fler som söker arbete. 

Arbetstillfällen är inte konstant i en dynamisk ekonomi, inte heller på kort sikt. Situationen 

beror på utbuds- och efterfrågeförhållanden och anpassas också på kort sikt. Vi finner det 

intressant att beakta hur sysselsättningsandelarna förändras för inrikes respektive utrikes 

födda till följd av immigration. Hypotesen är baserad på en blandning av teorin om den duala 

arbetsmarknaden och den neoklassiska teorin på kort sikt med tröghet i löneanpassning. Antal 

sysselsatta ökar men andelen sysselsatta bland inrikes födda kommer minska då en viss 

undanträngningseffekt borde uppstå. Detta baseras på teorin Ny Migrationsekonomi, som 

hävdar att utbudet ökar mer än efterfrågan på arbetskraft, samt slutsatser som kan dras från 

tidigare forskning.  

Hypotesen för hur lönenivåer påverkas utgår från makroteori, som säger att lönenivån bör 

minska till följd av en utbudschock som sker i samband med immigration, samt från tidigare 

forskning. I denna studie används tillväxt i den nominella lönenivån som variabel för löner. 

Som tidigare nämnt behandlar denna studie immigrationens effekter på sysselsättningen på 

kort sikt. Det innebär att samtliga hypoteser studien utgår ifrån gäller på kort sikt.  
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5. Metod 

Regressionerna är utförda med statistikprogrammet Stata. På grund av problem med simultana 

variabler är regressionen genomförd med Two Stage Least Square, 2SLS-metoden. 

Lönetillväxt är i denna regression en förklaringsvariabel för sysselsättning. Problemet som 

uppstår är att sysselsättning också påverkar lönetillväxten. Dessa variabler verkar simultant 

och regressionen delas därför upp i två ekvationer där sysselsättning är endogen i den ena och 

lönetillväxt i den andra. Övriga förklaringsvariabler ses som exogena i båda ekvationerna. På 

grund av de simultana variablerna sysselsättning och lönetillväxt kommer förändringar i 

slumptermen korrelera med variabeln lönetillväxt/sysselsättning där den är exogen. Detta 

strider mot antagandet om att slumptermerna och de exogena variablerna inte får korrelera 

med varandra. Detta kan leda till att modellen ger felaktiga estimat. Korrigering för detta sker 

genom en instrumentering i 2SLS-metoden. Ett instrument implementeras som ersätter 

variabeln lönetillväxt där den är exogen och för att det ska kunna användas är det viktigt att 

instrumentet korrelerar med lönetillväxt men inte sysselsättning (Studenmund, 2011). Därmed 

löses problemet med simultaniteten. I denna studie har vi valt att använda 

inflationsförväntningar som instrument, då vi antar att dessa påverkar löner men inte 

sysselsättning. 

Huvudekvationen i modellen är den med sysselsättning som endogen variabel. Ekvationerna 

ger dessutom skattningar för förändringar i lönetillväxten till följd av immigration. Vi har valt 

att även analysera denna effekt, dock i mindre omfattning.  

Som ovan nämns rensar denna metod för icke väntevärdesriktiga resultat som beror på att 

variabler verkar simultant. Det kan dock fortfarande förekomma andra problem med 

specifikationen av modellen. 

I ett tidigt skede av uppsatsen var syftet att, som tidigare forskning, testa för sysselsättning 

bland inrikes födda. På grund av svårigheter att hitta data valdes antal sysselsatta bland 

yrkesgrupper där utrikes födda i större grad arbetar som endogen variabel. Både inrikes och 

utrikes födda är inkluderade. Skattningsresultaten ger antydningar på huruvida nya 

arbetsplatser skapas till följd av immigration. Dock genererar detta resultat ingen indikation 

på om inrikes födda trängs undan från arbetsmarknaden. Därför gjordes en vidare analys om 

immigrationens effekt på andelen sysselsatta för inrikes och utrikes födda separat då dessa 

data i ett senare skede gick att få tag på. Genom att kombinera dessa undersökningar fås en 

övergripande bild av hur arbetsmarknadsmöjligheter i Sverige påverkas av immigration. 
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6. Empirisk modell 

För att undersöka hur immigration påverkar antal
3
 sysselsatta (Syss.log) på den svenska 

arbetsmarknaden är en endogen variabel för sysselsättning vald vilken inkluderar 

näringsgrenar dit immigranter ofta söker sig. De valda näringsgrenarna är ”utvinning av 

mineraler, tillverkningsindustri”, ”byggindustri”, ”handel; transport, magasinering; 

kommunikation”, ”personliga och kulturella tjänster” samt ”hälso- och sjukvård, socialtjänst; 

veterinärer”. Studien utgår från att det är personerna som arbetar inom dessa näringsgrenar 

som främst utsätts för konkurrens i samband med immigration. Grenarna är valda utifrån en 

rapport från SCB gjord år 2009 (SCB, 2009) som listar de vanligaste yrkena bland utrikes 

födda. Variabeln utgår från SNI
4
 näringsgrenar på en relativt grov indelning över yrken då 

tillgängligt data var begränsat
5
. Studien fokuserar på den del av arbetskraften immigranter i 

högre grad antas vara substitut för, inte det totala antalet sysselsatta.  

 

Studiens andra endogena variabel är tillväxt i den nominella lönenivån. Den empiriska 

modellen förklarar dock ekvationen med antal sysselsatta som endogen variabel först. 

Löneekvationen presenteras sedan kort då skattningsresultat från denna inte är studiens 

huvudsyfte.  

 

Studiens främsta exogena variabel är antal immigranter (Imm.log). Denna variabel är 

tidslaggad två år. Studien antar att det tar tid innan immigranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Anledningen kan vara språk- och kulturskillnader men också diskriminering på 

arbetsmarknaden (Björklund et al. 2006). Variabeln ger en indikation på hur sysselsatta inom 

de valda näringsgrenarna korrelerar med immigranter som anlänt till Sverige två år tidigare. 

Variabeln testades med en treårig tidslagg men resultatet visade att specifikationen med två år 

förklarar mer av variationen i data. Förväntat tecken på parametern för antal immigranter är 

positivt. Immigrationsströmmar till en kommun bidrar till ett ökat antal sysselsatta då utbudet 

av arbetskraft ökar. Fler söker arbete och nya arbeten skapas till följd av en ökad befolkning 

då den totala efterfrågan på varor och tjänster stiger. Det motiverar ett positivt 

parametervärde.  

                                                           
3
 Variabeln är utryckt i absolut tal, där av inkluderas en förklaringsvariabel för befolkningsstorlek för 

att justera för variationer i antal sysselsatta som kan förklaras av variationer i befolkningsantalet. Detta 

förklaras mer ingående längre fram i studien. 
4
 Svenska Näringsgrens Indelning 

5
 Se appendix för förklaringar av de valda variablerna 
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För att få en trovärdig parameter som förklarar immigrationens effekt på sysselsättningen har 

studien intentionen att inkludera de främsta variablerna som inte berör immigration men ändå 

kan tänkas korrelera med antal sysselsatta i de valda näringsgrenarna för att rensa för dessa 

effekter. Dessa kontrollvariabler kommer undersökas och utvärderas i mindre omfattning. 

 

Inflödet av immigranter motverkas till viss grad av att en betydande del av immigranterna 

senare återvandrar samt inrikes födda som flyttar utomlands (Björklund et al. 2006). 

Emigration (Emi.log) leder till ett minskat utbud på arbetskraft vilket innebär färre som söker 

arbete. Därmed minskar antal sysselsatta. Det förväntade skattningsresultatet för parametern 

till antal emigranter är negativt.
6
  

 

De variabler som hittills presenterats och variabeln för löner som senare kommer presenteras 

är loggade eftersom den specifikationen bättre fångar upp icke linjära samband. 

 

Antal lågutbildade
7
 (Låg.utb) är en variabel vars förväntade tecken är positivt. De 

näringsgrenar dit immigranter söker sig kräver generellt sett lägre utbildning och det är denna 

grupp som i större grad påverkas (Borjas, 2003). Genomgående i denna studie görs ett 

förenklat antagande att immigranter har lägre utbildningsnivå än svenskar. Detta baseras på en 

rapport från SCB från år 2009 (SCB, 2010) där det konstateras att utrikes födda generellt sett 

är lägre utbildade än inrikes födda i Sverige. Således, om antalet lågutbildade i Sverige ökar 

så kommer även utbudet av denna arbetskraft öka och därmed bör antal sysselsatta stiga. 

 

För att ytterligare rensa för effekter på arbetsmarknaden finns variabeln andel utrikes födda 

(Utr). Immigranter söker sig ofta till områden där det sedan tidigare finns ett stort antal 

personer med utländsk bakgrund (Card, 2005). Tesen är att möjligheterna på arbetsmarknaden 

för immigranter ökar om det sedan tidigare finns en stor andel utrikes födda i området. 

Anledningen är att kontakter och inflytande ökar. Antal immigranter ökar antal sysselsatta, 

och om kommunen redan har en hög andel utrikes födda har immigranter större chanser att bli 

sysselsatta. Det förväntade tecknet är positivt. 

 

För att justera för effekter som kan förekomma på sysselsättningens efterfrågesida finns 

variabeln för BNP-tillväxt (BNP) inkluderad i modellen. Då konjunkturen går upp och BNP 

                                                           
6
 Denna variabel inkluderar personer som flyttat från en kommun till utlandet. 

7
 Studien definierar lågutbildade som personer med utbildning kortare än nio år.  
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stiger bör även antal sysselsatta öka till följd av att produktionen ökar och företagen 

nyanställer. Det förväntade tecknet är positivt. Variabeln är tidslaggad ett år eftersom företag 

håller kvar arbetskraft vid konjunkturförändringar. Anledningen till att många företag väljer 

att behålla arbetskraft är kostnaderna för rekrytering och nyanställningar. Dessutom finns 

lagstiftning som reglerar företagens möjlighet att avskeda personal i samband med 

konjunkturnedgångar. Detta innebär att effekter av BNP-förändringar i denna studie antas 

synas i sysselsättningsnivån året efter. 

 

En viktig exogen kontrollvariabel som är inkluderad i modellen är folkmängd i arbetsför ålder 

(Folkm). Eftersom variabeln för sysselsättning är i absolut storlek och inte andel kommer 

troligtvis storleken på befolkningen i olika kommuner förklara en viss del av den effekt 

immigration har på sysselsättningen. Större regioner tar in fler immigranter, även procentuellt, 

vilket bidrar till att immigrationen får en större inverkan på sysselsättningen (SCB, 2010). Det 

förväntade tecknet på parametern är positivt.  

 

I regressionen finns även dummyvariabler för att differentiera mellan olika län (Län.dum). 

Detta för att rensa bort skillnader som beror på länets karaktäristika och inte kan förklaras av 

de övriga förklaringsvariablerna. Stockholms län är referensgrupp och därmed ingår inte 

dummyvariabeln för detta län i regressionen. 

 

Modellen skattas som tidigare nämnts med 2SLS-metoden, och innehåller således två 

ekvationer. Den första ekvationen består av ovan nämnda variabler samt den instrumenterade 

exogena variabeln tillväxt i den nominella lönenivån (Lön.log). Som instrument används 

inflationsförväntningar. Denna studie utgår från att fackföreningar sätter löner utifrån 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare (Björklund et al. 2006). Detta leder till en 

avvägning mellan sysselsättning och löner. Studien antar att produktivitetsutvecklingen är 

känd och konstant. Lönerna baseras på inflationsförväntningar, vilket gör att Riksbanken har 

inflytande på lönebildningen. Det förväntade tecknet på parametern är negativt. En stigande 

lönetillväxt korrelerar negativt med sysselsättning. 

 

I den andra ekvationen återfinns lönenivå som beroende variabel, detta för att justera för bias 

som skapas av att sysselsättning och löner påverkas simultant. Variabeln utgår från 

löneutveckling bland samtliga näringsgrenar. Det bör ge trovärdiga resultat då statistik 

relaterat till lönenivåer visar att utvecklingen har varit likartad vid jämförelse av olika 
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branscher i Sverige från år 1977 till 2010 (Svenskt näringsliv, 2011). Utifrån denna ekvation 

erhålls en parameter för hur antal immigranter påverkar tillväxten i den nominella lönenivån. 

Enligt teori pressar ett ökat utbud av arbetskraft ned lönenivån om inte efterfrågan på 

arbetskraft ökar i samma utsträckning (Gravelle och Rees, 2004). Det förväntade tecknet är 

negativt. 

 

Instrumentet i modellen är som tidigare nämnt inflationsförväntningar (Inf.inst). Denna 

variabel påverkar löner men inte sysselsättning direkt. Här utgår studien från att fack sätter 

lönekrav utifrån inflationsförväntningar. Förväntningarna är hämtade från riksbankens 

prognoser om förväntade inflation beräknad ett år tidigare. Det är med andra ord den 

förväntade prisökningen som kommer styra fackföreningsförhandlingarna. Det förväntade 

tecknet på hur inflationsförväntningar påverkar tillväxten i den nominella lönenivån är 

positivt. Då inflationsförväntningarna går upp sätter facken press på en motsvarande ökning i 

löner. För att fånga upp eventuella icke-linjära effekter ingår denna variabel även i en 

kvadrerad form (Studenmund, 2011). 

 

Dessutom återfinns alla de ovan nämnda exogena variablerna även i löneekvationen. 

 

Övriga variabler som testats i regressionen är antal inom privat sektor, kommunalskatter, 

pensionsreformen år 2003 samt dummyvariabler för att rensa för effekter som har med årens 

karaktäristika att göra. Dessa exkluderades från regressionen på grund av korrelation med 

andra variabler eller på grund av att samband inte gick att finna. Att samband inte gick att 

finna för de dummyvariabler som rensar för tid kan möjligtvis bero på att BNP variabeln 

lyckas fånga upp dessa tidseffekter.   

 

Ekvation 1, resultat redovisas i tabell 3 

Syss.logi = β0 + β1*Imm.logi + β2*Emi.logi + β3*Låg.utbi + β4*Utri + β5*BNPi + β6*Folkmi + 

β7*Lön.log
8

i + β8*Län2.dumi
9
 +…+ β27*Län21.dumi + ԐSi  

Ekvation 2, resultat redovisas i tabell 4 

Lön.logi = α0 + α1*Imm.logi + α2*Emi.logi + α3*Låg.utbi + α4*Utri+ α5*BNPi + α6*Folkmi + 

α7*Inf.insti + α8*Inf.insti
2
 + α9*Län2.dumi +…+ α28*Län21.dumi + ԐLi 

 

                                                           
8
 Denna variabel är instrumenterad (Lön.log=Inf.inst*Inf.inst

2
) 

9
 Dessa ekvationer är med för att få en överblick på hur den empiriska regressionen är gjord och därför 

är inte samtliga dummyvariabler med 
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7. Data och deskriptiv statistik 

7.1 Data 

Studien utgår från registerdata hämtad från SCB, kommun- och landstingsdatabasen samt 

riksbanken. Undersökningen är gjord på kommunnivå. Intentionen var att samla samtliga 290 

kommuner, vi var dock i brist på data från Heby, Knivsta och Nykvarn tvungna att exkludera 

dessa kommuner. För att se förändringar gällande immigration och sysselsättningsnivå över 

tid testas hypotesen för sex år, från 2001 till 2006. Dessa år valdes utifrån tillgänglig data. 

Antalet observationer i studien är sammanlagt 1718 poolade observationer från tvärsnitts- och 

tidsseriedata per variabel.  

7.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 1: Deskriptiv statistik för antal sysselsatta, nominell lönetillväxt och antal immigranter 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Antal sysselsatta 

Medel 3992 3804 3753 3702 3622 3544 

Median 2201 2107 2071 2000 1918 1901 

Minimum 340 352 340 336 307 303 

Maximum 74210 71837 72285 71612 70368 70281 

St.avvikelse 6357 6116 6126 6067 5968 5897 

Lönetillväxt 

Medel 2,7 1,1 0,9 2,1 3,3 3,9 

Median 2,8 1,8 1,0 2,1 3,3 3,9 

Minimum 0,7 -5,0 -1,4 1,3 1,1 2,6 

Maximum 5,0 3,3 2,5 3,5 4,7 5,7 

St.avvikelse 1,1 2,1 0,9 0,6 0,7 0,8 

Antal immigranter 

Medel 173 204 211 223 222 216 

Median 52 69 74 89 93 93 

Minimum 2 2 0 0 2 6 

Maximum 8538 9173 9630 9152 8788 8515 

St.avvikelse 609 674 700 698 680 666 

 

Analyserar man utvecklingen över tid för medel- och medianvärdet på antal sysselsatta per 

kommun kan man se att genomsnittet för antal sysselsatta per kommun haft en negativ tillväxt 

samtliga år mellan 2001-2006. Antalet arbetstillfällen har minskat under studiens 

undersökningsperiod. Det kan också konstateras att standardavvikelsen minskat något genom 

åren men överlag följer ett jämt mönster. Även minimum- och maximumvärdena följer ett 

något minskande men relativt jämnt mönster.  
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På samma sätt kan vi genom att studera tillväxten i den nominella lönenivån se att denna 

mellan år 2001 och 2003 minskat. Den nedåtgående trenden vänder dock och mellan åren 

2004 och 2006 råder en tilltagande lönetillväxt i Sverige. 

Jämför man antal sysselsatta och lönetillväxt kan man se att antal sysselsatta i medel minskat 

från 3992 till 3544 mellan år 2001 och 2006. Lönetillväxten har däremot ökat från 2,7 till 3,9 

procent under samma tidsperiod. Analyserar man detta utifrån fackföreningsmodellen kan 

detta möjligtvis bero på att en ökad tillväxt i löner inneburit att antal sysselsatta minskat.  

 

Tvärtemot de ovan nämnda variablerna i tabellen så har genomsnittet för antal immigranter på 

kommunnivå under de första åren ökat. Efter år 2004 kan man dock se en mycket svag 

nedgång i medelvärdet. Medianvärdet ökar de första åren relativt kraftigt men avtar sedan och 

ligger efter år 2004 på cirka 90 immigranter per kommun. Av minimiantalet kan man se en 

ökning de senaste åren, då vi inte har data på åren efter 2006 är det dock svårt att säga om 

detta är en enstaka händelse eller en ny trend. Både maximumvärdena och standardavvikelsen 

visar på en ökning de första åren för att sedan efter 2004 återigen minska.  

Vid jämförelse av antal sysselsatta och antal immigranter kan noteras att antal sysselsatta, 

som ovan nämnt, minskat mellan åren 2001 och 2006. Under samma tidsperiod har antal 

immigranter på kommunnivå i genomsnitt ökat från 173 till 216.  

Tabell 2: Deskriptiv statistik för samtliga variabler för åren 2001 till 2006 

Variabler Medel Median St.avvikelse Minimum Maximum 

Antal sysselsatta 3736 2040 6083 303 74210 

Antal immigranter 

Antal emigranter 

Antal lågutbildade 

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt (%) 

208 

126 

2288 

0,09 

4,41 

79 

37 

1462 

0,08 

4,11 

671 

464 

2842 

0,06 

0,73 

0
10

 

0 

241 

0,02 

3,66 

9630 

8346 

29982 

0,39 

5,94 

Folkmängd 

Lönenivå-tillväxt (%) 

22542 

2,34 

10910 

2,30 

44187 

1,57 

1695 

-5,00 

587725 

5,70 

Inflationsförväntn. (%) 1,75 1,60 0,32 1,50 2,40 

För att få en övergripande bild över använd data visas ovan en generell tabell med deskriptiv 

statistik gällande regressionens samtliga variabler för åren 2001-2006. 

                                                           
10

 Antal immigranter noll för Bjurholm år 2004 och noll för Malå år 2005 
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8. Resultat 

Tabell 3: Hur antal sysselsatta i Sverige har påverkats av bland annat antal immigranter, med 

data från åren 2001-2006 

Antal sysselsatta Parameter Standardavvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,7794 

Antal immigranter 0,2441 0,0195 0,000  

Antal emigrerade 0,3157 0,0189 0,000  

Antal lågutbildade 0,0002 0,0000 0,000  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

-3,8558 

0,0698 

0,2713 

0,0152 

0,000 

0,000 

 

Folkmängd -5,53e-06 6,72e-07 0,000  

Lönenivå-tillväxt
11

 -0,0384 0,0106 0,000  

Dummy län 2-21
12

     

Antal observationer: 1718     

 

Tabell 4: Hur lönenivån i Sverige har påverkats av bland annat antal immigranter, med data 

från åren 2001-2006
13

 

Lönenivå-tillväxt Parameter Standardavvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,5599 

Antal immigranter -0,0811 0,0506 0,109  

Inflationsförväntningar2 6,7097 0,0278 0,000  

Inflationsförväntningar
14

 -29,0276 1,4435 0,000  

Antal observationer: 1718     

 

  

                                                           
11

 Instrumenterad variabel 
12

 Dummyvariablerna för län är exkluderade från tabellen då resultaten av dem inte är väsentliga för 

studiens syfte. Den fullständiga modellen återfinns i appendix. 
13

 Endast variablerna av intresse är inkluderade då det är tabellen med sysselsättning som beroende 

variabel som är studiens huvudekvation. 
14

 Instrument i modellen 
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Ekvationen med sysselsättning som endogen variabel (se tabell 3) har ett R
2
-värde på 0,7794, 

vilket innebär att variablerna förklarar 77,94 procent av variationen i antal sysselsatta. 

Förklaringsgraden för ekvationen med löner som endogen variabel (se tabell 4) är 55,99 

procent. R
2
 

Parametern för variabeln antal immigranter (ekvation 1) har ett värde på 0,244 och är 

signifikant. Detta värde säger att en ökning av antal immigranter med 1 procent ökar antal 

sysselsatta med ungefär 0,24 procent. Modellen utgår från att sambandet är positivt, därmed 

går detta resultat i den riktningen som var förväntad. Denna undersökning indikerar att 

immigration ökar antalet sysselsatta i Sverige.  

I löneekvationen (ekvation 2) är den skattade parametern för immigration negativ och 

signifikant på en 10,9 procents nivå. Parametervärdet antar det förväntade tecknet men 

signifikansnivån överstiger studiens signifikansgräns som är 5 procent. Dessutom är 

förklaringsgraden, 55,99 procent, relativt låg. Det är därför svårt att avgöra hur trovärdigt 

parametervärdet är. Det bör dock inte uteslutas att immigration har en negativ effekt på 

lönetillväxten i Sverige. 

Inflationsförväntningar, som används som instrument i modellen för löner, antar signifikanta 

parametervärden. Detta är en förutsättning för att variabeln ska kunna användas som 

instrument.  

Utgående från sysselsättningsekvationen (ekvation 1) är parametervärdet för tillväxt i 

lönenivån negativ och signifikant. Det skattade parametervärdet stämmer överens med 

förväntningarna om hur fackföreningsmodellen innebär en avvägning mellan sysselsättning 

och lönenivå. En ökad lönetillväxt korrelerar negativt med antal sysselsatta. 

Parametern för BNP-tillväxt är positiv och signifikant. Då konjunkturen går upp anställer 

företag fler och antal sysselsatta bör öka. Detta resultat kan relateras till verkligheten på den 

svenska arbetsmarknaden. 

Parametern för antal lågutbildade har ett positivt värde och är signifikant. Dock är 

parametervärdet lågt. När antal lågutbildade ökar så ökar antalet sysselsatta bland 

näringsgrenar som immigranter i högre grad arbetar inom. Som tidigare belysts är 

immigranter överlag lägre utbildade än inrikes födda. Det kan även konstateras att de 

näringsgrenar immigranter arbetar inom generellt sett kräver lägre utbildning. Det är därför 

logiskt att sambandet är positivt. Fler lågutbildade i Sverige innebär att det är fler inom de 
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valda grupperna av näringsgrenar som söker arbete. Följaktligen ökar sysselsättningen inom 

dessa yrkesgrupper. 

Andel utrikes födda har ett negativt parametervärde och är signifikant. Effekten är den 

motsatta till det antagande som gjordes då variabeln inkluderades i modellen. 

Parametern för variabeln emigrerade har ett positivt värde och är signifikant. Sambandet blev 

inte det förväntade. Antagandet i modellen var att emigrerade minskar utbudet av arbetskraft 

och därmed minskar antal sysselsatta. 

För variabeln folkmängd är parametern signifikant men antar icke förväntat tecken. 

Parametrarna för dummyvariablerna för länen analyseras inte i denna studie då syftet med 

dessa är att rensa för eventuella effekter på sysselsättning som endast beror på länets 

karaktäristika. 
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9. Analys av empirisk modell  

Skattningsresultatet på parametern för antal immigranter och dess korrelation med tillväxten i 

den nominella lönenivån på den svenska arbetsmarknaden ger vaga indikationer på att 

immigrationen sätter en press nedåt på lönetillväxten. Trots att signifikansnivån på den 

skattade parametern för antal immigranter ligger något över studiens gräns och 

förklaringsgraden på modellen är låg, kan inte ett negativt samband uteslutas helt. Samtidigt 

kan inte studien fullt bevisa att en korrelation finns. Resultaten är därmed likartade med 

tidigare forskning som antyder att immigration kan ha en negativ inverkan på löner men som 

inte alltid har lyckats bevisas på ett framgångsrikt sätt.  

Överlag kan tänkas att löner inte påverkas lika mycket som sysselsättning av immigration då 

det endast finns en liten variation i lönespridningen i Sverige. Det bör därför inte ha någon 

större effekt på kort sikt. Card påvisar samma resultat i sin studie från 2005 där han hävdar att 

lönenivån för lågutbildade relativt högutbildade har varit konstant i USA trots immigrationen 

som satt press nedåt på de lågutbildades lönenivå. En begränsning med variabeln är att den 

anger genomsnittlig årsinkomst. Den är därmed inte justerad för till exempel deltidsarbetare, 

vilket kan dra ner variabeln för generell lönenivå och ge en snedvriden bild på den egentliga 

timlönenivån.  

För variabeln immigration och dess korrelation med antal sysselsatta bland näringsgrenar dit 

immigranter ofta söker sig antar parametern ett positivt skattningsresultat. Arbetstillfällen 

ökar i samband med immigration. Utbudskurvan på arbetsmarknaden skiftar ut vilket bidrar 

till att antal sysselsatta ökar. En ökning bland dessa yrkesgrupper bör i sin tur leda till en 

generell ökning av sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden som helhet.  

Att sysselsättningen i generella termer
15

 ökar i samband med immigration beror främst på en 

ren utbudseffekt. Det i sin tur leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar. Den ökade 

efterfrågan kan bero på flera faktorer. Till exempel gör immigration landet öppnare för 

omvärlden och därmed ökar utrikeshandeln. I detta avseende är det viktigt att ta tillvara på 

den kompetens och multikulturitet som immigrationen medför. Det i sin tur skapar nya 

arbetstillfällen. Detta är ett av de sätt immigration kan öka sysselsättningen i landet (UD, 

2010).  

                                                           
15

 Sysselsättningen bland samtliga näringsgrenar 
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Sysselsättningen i landet ökar även genom att immigranter som kommer till ett land för att 

bosätta sig och arbeta spenderar pengar i landet. Teorin Ny Migrationsekonomi hävdar dock 

att immigranter ofta har som intention att arbeta för att spara pengar som de kan ta med sig då 

de återvandrar (Stark, 1991). Dessutom är immigranter enligt denna teori generellt sett 

arbetslösa i högre grad och arbetar färre timmar. Man kan dock konstatera att immigranter till 

viss grad kommer att spendera pengar i det nya landet. Detta leder till en ökad efterfrågan på 

varor och tjänster vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på arbetskraft.  Därmed kan 

antal sysselsatta öka. 

En annan faktor som kan bidra till att immigrationen leder till ett ökat antal sysselsatta kan 

vara att en ökad immigration, som innebär en ökad inflyttning till en kommun, leder till en 

ökad efterfrågan på skola, vård och omsorg. Detta kan tänkas leda till att arbetstillfällen i 

högre grad ökar inom den offentliga sektorn än den privata. För att titta närmare på detta 

gjordes regressionsundersökningar för antal anställda inom offentlig och privat sektor var för 

sig. Upplägget är samma som i studiens huvudregression (ekvation 1) med skillnaden att den 

endogena variabeln är utbytt från antal sysselsatta inom specifika näringsgrenar till antal 

sysselsatta inom offentlig respektive privat sektor. Resultaten tyder på att en ökning av antal 

immigranter med 1 procent leder till en ökning bland antal sysselsatta inom den offentliga 

sektorn med 0,34 procent (se tabell 5 i appendix). Motsvarande ökning inom den privata 

sektorn är 0,31 procent (se tabell 6 i appendix). Här finns en viss skillnad, även om den är 

liten. En möjlig förklaring till att antalet sysselsatta i de utvalda näringsgrenarna (ekvation 1) 

ökar kan delvis ha att göra med att den offentliga sektorn blir större och därmed att 

arbetstillfällen inom denna sektor ökar. 

Gällande sambandet mellan tillväxt i lönenivåer och antal sysselsatta fås ett parametervärde 

som är negativt, vilket också var det förväntade utfallet som baseras på en stark teoretisk 

grund. Att ökade löner bidrar till att minska antal sysselsatta är konsistent med en 

fackföreningsmodell för lönesättning. Det sker en avvägning mellan löner och sysselsättning 

vid fackföreningsförhandlingar. 

Skattningsresultat som inte fick det förväntade utfallet var andel utrikes födda och antal 

emigrerades inverkan på sysselsättning. 

En förklaring till att andel utrikes födda har en negativ inverkan på antal sysselsatta kan vara 

att en större andel utrikes födda i en region påverkar integrationen negativt. Möjligheterna att 



19 

lära sig språk och kultur minskar. Risken är att detta försvårar individens möjligheter att ta sig 

in på den svenska arbetsmarknaden.  

Antal emigrerade
16

 är med i modellen då det i motsats till immigration leder till ett minskat 

utbud av arbetskraft. Därmed bör variabeln för antal emigranter ha motsatt effekt på antal 

sysselsatta jämfört med immigranter. Resultatet är svårt att finna någon förklaring på. Det 

säger att emigranter korrelerar positivt med antal sysselsatta. Eventuellt kan emigrationen 

motverka undanträngningseffekter bland de inrikes födda.  

Som tidigare nämnts är det immigrationens korrelation med sysselsättning som är av 

huvudintresse, där av analyseras inte samtliga resultat för kontrollvariablerna. 

Sammanfattningsvis går skattningsresultaten i linje med hypotesen i denna studie när det 

gäller parametern för sysselsättning. Antalet arbetstillfällen är inte konstant och 

immigrationen bidrar till ett ökat antal sysselsatta. En ökning i antal immigranter med 1 

procent leder till att antal sysselsatta ökar med 0,24 procent enligt resultaten från denna 

studie. Hypotesen om förändringar i lönenivå-tillväxt fick ett skattningsresultat för parametern 

som mer eller mindre var väntat. Resultaten kan inte ge ett definitivt svar men indikerar att 

immigration möjligen bidrar till en negativ inverkan på lönetillväxten i Sverige.  

Modellen är känslig för specifikationsförändringar. Exkluderande av en variabel eller 

inkluderande av en ny medför relativt förändrade skattningsvärden på koefficienterna i 

modellen.  Det är därför svårt att dra slutsatser om till vilken grad resultaten stämmer överens 

med verkligheten. För att finna en tydligare indikation krävs fler djupgående undersökningar. 

Man bör med hänsyn till denna osäkerhet vara försiktig med att dra starka slutsatser gällande 

resultaten.  

En annan aspekt som bör noteras är att undersökning inte beaktar eventuella positiva effekter 

som immigration har på högutbildade. Tidigare forskning belyser att högutbildade kan 

påverkas positivt i det fall då immigranter är substitut för lågutbildade och komplement för 

högutbildade (Ichino, 1993). Denna undersökning fokuserar därmed på den del av 

arbetskraften för vilka immigranter är substitut. Detta ger inte en komplett bild av hur den 

totala arbetskraften påverkas.  

Problemet med modellen är att även om sysselsättningen ökar för den totala arbetskraften i de 

valda näringsgrenarna till följd av immigration kan det förekomma en undanträngningseffekt 
                                                           
16

 Emigrerade definieras som personer som flyttat från en kommun utomlands. 
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bland inrikes födda. Detta syns inte eftersom den endogena variabeln består av såväl utrikes
17

 

som inrikes födda. Antalet sysselsatta bland utrikes och inrikes födda ökar. Den empiriska 

modellen ovan säger inget om huruvida inrikes födda ersätts av immigranter. Av den 

anledningen presenteras i nästa avsnitt en fördjupad analys över förändringar i 

sysselsättningsnivåer bland inrikes respektive utrikes födda och dess korrelation med antal 

immigranter. Detta för att få en bild av om det förekommer någon undanträngningseffekt 

bland någon av dessa grupper. 

Noteras bör att regressionerna inte testats för korrelation i slumptermerna inom kommuner 

över tid, som kan leda till icke trovärdiga hypotestest. Detta bör ses som en begränsning i 

studien.  

  

                                                           
17

 De som immigrerat tidigare än två år innan undersökningsåret 



21 

10. Immigrationens inverkan på inrikes och utrikes födda separat 

10.1 Regression 

Resultaten från den första regressionen tyder på att immigration har en positiv effekt på den 

totala sysselsättningen i de utvalda yrkeskategorierna, nya arbetstillfällen skapas. För att 

analysera frågan vidare görs ytterligare en undersökning. Den ämnar svara på frågeställningen 

”Hur påverkar immigration sysselsättningsandelen för inrikes och utrikes födda som två 

skilda grupper?”. Tidigare studier har fokuserat på gruppen inrikes födda. Denna studie 

inkluderar både inrikes och utrikes födda för att kunna göra en jämförelse dem emellan. 

Skillnaden i denna regression är dessutom att de endogena variablerna är uttryckta i andelar
18

 

istället för antal. Även om antal sysselsatta ökar innebär det inte att andelen ökar. Syftet är att 

se hur de relativa värdena av sysselsättning förändras då immigration ökar. 

Data för de beroende variablerna är hämtade från SCB och visar variationer på kommunnivå 

för åren 2001-2006. Undersökningen görs genom två skilda ekvationer, en som visar 

immigrationens korrelation med andelen sysselsatta svenskar. Samt en för att förklara hur 

andelen sysselsatta bland personer med utländsk bakgrund förändras i samband med 

immigration.  

Som beroende variabler används andel sysselsatta bland de utvalda näringsgrenarna
19

 för den 

inrikes födda befolkningen (Inr.And.Syss) samt andel sysselsatta inom samma näringsgrenar 

för den utrikes födda befolkningen (Utr.And.Syss). Noteras bör att antal sysselsatta inom 

dessa grupper har dividerats med hela den arbetsföra befolkningen bland inrikes respektive 

utrikes födda. Andelarna är därmed något missvisande låga men det är variationen i dessa som 

är av intresse för denna studie.  

Variabeln för folkmängd är i denna regression exkluderad. De endogena variablerna är i 

denna del uttryckta i andelar, därmed behövs det inte justeras för befolkningsmängd i olika 

regioner. En annan skillnad från de tidigare regressionerna är att en förklaringsvariabel för 

antal inrikes födda (Inr.födda) är inkluderad i dessa regressioner. Om arbetslösa inrikes födda 

flyttar ut ur en kommun till följd av inflyttning av utrikes födda kommer detta resultera i att 

andelen sysselsatta bland inrikes födda ökar. För att justera för denna effekt vilken kan ge en 

                                                           
18 Andelarna är uträknade genom att dela antal sysselsatta bland inrikes/utrikes födda med totalt antal 

sysselsatta, inte folkmängd. Detta för att se hur fördelningen mellan inrikes och utrikes födda ser ut 

bland arbetstagare. 
19

 Dessa presenterades i början av den empiriska modellen, rubrik 6 
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snedvriden bild av resultaten inkluderas variabeln för inrikes migration Förutom dessa två 

ändringar är förklaringsvariablerna samma som i ekvation 1 och 2. 

Denna analys fokuserar på resultaten för hur sysselsättningsandelarna påverkas av 

immigrationen. Övriga variabler finns i ekvationen för att rensa för effekter som inte har med 

immigration att göra.
20

  

Det är som tidigare nämnts få studier som hittat signifikanta korrelationer mellan 

sysselsättning bland de inrikes födda och immigration. De få resultat som hittats påvisar en 

svag negativ inverkan på gruppens möjligheter på arbetsmarknaden, gällande både 

sysselsättning och lönenivå. 

Hypotesen är att en viss undanträngningseffekt uppstår till följd av det ökade utbudet i 

samband med immigration. Denna effekt leder till att andelen sysselsatta bland inrikes födda 

svagt minskar till följd av immigration. Detta baseras på resultat från tidigare forskning som 

överlag får en svag negativ effekt av immigration på inrikes födda, samt teorin ny 

migrationsekonomi som hävdar att immigration leder till att utbudet ökar mer än efterfrågan 

på arbetskraft. Hypotesen utgår från inrikes föddas möjligheter. Analysen över hur utrikes 

födda påverkas av immigration är inkluderad för att kunna göra jämförelser med effekter på 

inrikes födda. 

Ekvation 3, resultat redovisas i tabell 8 

Inr.And.Syssi = β0 + β1*Imm.logi + β2*Emi.logi + β3*Låg.utbi + β4*Utri + β5*BNPi + 

β6*Lön.logi + β7*Inr.föddai + β8*Län2.dumi
21

 +…+ β27*Län21.dumi + ԐS.Ii 

Ekvation 4, resultat redovisas i tabell 9 

Utr.And.Syssi = α0 + α1*Imm.logi + α2*Emi.logi + α3*Låg.utbi + α4*Utri + α5*BNPi + 

α6*Lön.logi + α7*Inr.föddai  + α8*Län2.dumi +…+ α27*Län21.dumi + ԐS.Ui 

                                                           
20

 De fullständiga versionerna finns i appendix 
21

 Dessa ekvationer är med för att få en överblick på hur den empiriska regressionen är gjord och 

därför är inte samtliga dummyvariabler med. 
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10.2 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 7: Deskriptiv statistik för andel sysselsatta inrikes respektive utrikes födda 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006 

Andel sysselsatta inrikes födda  

Medel 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 

Median 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 

Minimum 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 

Maximum 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,29 

St.avvikelse 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

Andel sysselsatta utrikes födda  

Medel 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 

Median 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 

Minimum 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 

Maximum 0,28 0,25 0,23 0,23 0,21 0,20 0,28 

St.avvikelse 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

 

Genom att analysera den deskriptiva statistiken har vi tidigare sett att både antal sysselsattas 

medel- och medianvärde mellan åren 2001-2006 minskat. Lika kan vi här se att både medel- 

och medianvärde gällande andel sysselsatta inrikes och utrikes födda visar på en svagt 

avtagande tillväxt dessa år. Även övriga siffror visar på minskade sysselsättningsandelar. 

Än en gång bör betonas att dessa siffror visar andelen sysselsatta inrikes respektive utrikes 

födda inom de specifika näringsgrenarna (se appendix) av den totala arbetsföra befolkningen 

för inrikes och utrikes födda, inte arbetsför befolkning inom de specifika näringsgrenarna. 

Därför är siffrorna missvisande låga. Som tidigare nämnt är det förändringen över tid som är 

av intresse.  
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10.3 Resultat 

 

Tabell 8: Hur andel sysselsatta bland inrikes födda påverkas av immigration
22

 

Andel sysselsatta, inrikes födda Parameter Standardavvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,6205 

Antal immigranter -0,0057 0,0024 0,206  

Antal observationer: 1718     

 

Parametervärdet för antal immigranter är negativt men inte signifikant. Det går inte att dra 

några slutsatser om korrelationen mellan antal immigranter och andel sysselsatta bland inrikes 

födda. 

Tabell 9: Hur andel sysselsatta bland utrikes födda påverkas av immigration  

Andel sysselsatta, utrikes födda Parameter Standardavvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,2485 

Antal immigranter -0,0779 0,0099 0,000  

Antal observationer: 1718     

 

Parametervärdet för immigrationens effekt på andelen utrikes föddas sysselsättningsnivå är 

negativt och signifikant. Förklaringsgraden är dock 24,85 procent vilket är relativt lågt och 

tyder på att modellen brister i att förklara variationer i andelen sysselsatta bland utrikes födda 

på ett evident sätt. 

Även om förklaringsgraden för andelen sysselsatta bland utrikes födda är låg så är 

parametervärdet för antal immigranter signifikant. Regressionen visar på att immigrationen i 

Sverige tenderar korrelera med sysselsättningen bland utrikes födda men inte sysselsättningen 

bland inrikes födda. 

  

                                                           
22

 De fullständiga tabellerna med samtliga variabler finns i appendix 
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10.4 Analys 

Denna vidare undersökning för inrikes och utrikes födda separat visar ett intressant resultat. 

Sen tidigare vet vi att antal sysselsatta som en grupp enligt denna studie tenderar korrelera 

positivt med immigration, men då det gäller andelen sysselsatta indikeras att en 

undanträngningseffekt finns bland utrikes födda. Undanträngningseffekt för inrikes födda till 

följd av immigration kan däremot inte bevisas. 

Vad som skapar brist på resultat då det gäller inrikes födda finner vi svårt att förklara. 

Däremot kan konstateras än en gång att modellerna är känsliga för specifikationsförändringar. 

Som tidigare tagits upp är immigrationens inverkan på arbetsmarknaden en komplex fråga 

och svår att finna klara resultat på.  

En spekulativ tolkning av resultaten är att de nya arbeten som skapas i större grad ockuperas 

av inrikes födda än utrikes födda. En anledning till att födda eventuellt skulle påverkas 

negativt kan vara att de i större grad är lägre utbildade än inrikes födda (SCB, 2010). Det kan 

vara så att det därför finns komplementaritet mellan invandrad arbetskraft och inrikes födda. 

Utgående från det kan diskuteras om immigranter i Sverige till störst grad är substitut för 

utrikes födda inom de utvalda näringsgrenarna och att det därmed sker en 

undanträngningseffekt bland dessa.  

Dock är det något förvånande att det inte går att bevisa ett samband mellan andelen sysselsatta 

inrikes födda då det är sysselsatta inom näringsgrenar som överlag kräver lägre utbildning 

som undersöks för utrikes respektive inrikes födda. Därmed är den högutbildade gruppen av 

sysselsatta exkluderade från undersökningen.  

Observera att denna del endast behandlar sysselsättning och inte löner. Variabeln löner 

inkluderar den totala sysselsatta befolkningen, studien kan därmed inte analysera separata 

effekter på lönenivåerna för inrikes respektive utrikes födda.   
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11. Slutsats 

Tidigare studier visar att det är svårt att finna tydliga effekter av immigration på 

mottagarlandets löne- och sysselsättningsnivåer bland inrikes födda. Överlag påvisar tidigare 

empirisk forskning att immigration på kort sikt genererar svaga negativa effekter på 

sysselsättningsnivåer i mottagarlandet. Skattningsresultat indikerar enligt tidigare forskning 

att immigrationen har haft en negativ inverkan även på löner. 

Denna studie undersöker sysselsättning bland näringsgrenar där utrikes födda i större grad 

arbetar. Frågeställningarna i studien är ”Hur påverkar immigrationen antal sysselsatta bland 

inrikes och utrikes födda som en gemensam grupp inom de näringsgrenar där immigranter i 

större utsträckning arbetar?” och ”Hur påverkar immigration sysselsättningsandelen för 

inrikes och utrikes födda som två skilda grupper?”  

Resultaten tyder på att immigrationen har en svag positiv inverkan på antal sysselsatta då 

både inrikes och utrikes födda är inkluderade i undersökningsvariabeln. Sysselsättning är 

uttryckt i absoluta tal. Antal sysselsatta bör öka i takt med att befolkningsmängden stiger i 

samband med immigration. Undersökningen indikerar dessutom att immigrationen i Sverige 

tenderar korrelera negativt med lönenivåer bland dessa arbetstagare, vilket även tidigare 

forskning antyder. 

Den fördjupade analysen granskar andelen sysselsatta bland inrikes och utrikes födda separat. 

De skattade koefficienterna indikerar att korrelationen är tydligare mellan immigration och 

utrikes födda än sambandet mellan immigration och inrikes födda. Resultaten är konsistenta 

med tolkningen att andelen sysselsatta bland utrikes födda minskar till följd av immigration. 

Den låga förklaringsgraden gör dock att resultaten bör tolkas med försiktighet. För inrikes 

födda blev det skattade parametervärdet för immigration inte signifikant.  

Hypotesen i studien är att det förekommer en viss undanträngningseffekt bland inrikes födda, 

även om antalet sysselsatta ökar då befolkningsmängden stiger till följd av immigration. 

Slutsatsen som kan tolkas från studien är att resultaten tyder på att detta inte är fallet. 

Skattningsresultaten kan inte bevisa att något samband finns mellan immigration och andelen 

sysselsatta bland inrikes födda. Studien ger dock en indikation på att utrikes föddas 

sysselsättningsnivå möjligen påverkas negativt och därmed att det sker en 

undanträngningseffekt bland dessa. Denna studie ger dessutom vaga indikationer på att 

immigration korrelerar negativt med den nominella lönetillväxten i Sverige. 
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12. Diskussion 

Som togs upp i inledningen är en naturlig fråga då det är brist på arbetstillfällen varför man 

ökar befolkningen genom immigration och därmed ökar antalet människor som söker arbete. 

För att svara på frågan i inledningen om immigration faktiskt påverkar sysselsättningen eller 

om det är en allmän uppfattning är svaret från denna studie att vi inte finner bevis på att 

inrikes födda skulle påverkas negativt av immigration när det gäller sysselsättning. Det som 

indikeras är att undanträngningseffekten i så fall uppstår bland utrikes födda. 

Sysselsättning och löner är komplexa variabler att undersöka. Det är svårt att fånga upp alla 

faktorer som påverkar variationer i dem. Det finns även begränsningar i datatillgång, vilket 

gör det svårt att mäta de precisa effekterna på sysselsättning och löner. Till exempel är 

huvudvariabeln för sysselsättning indelad i näringsgrenar på en relativt grov nivå. 

Undersökningsgruppen är ämnad att beakta de arbetstagare som immigranter är substitut för. 

Det är dock svårt att finna en variabel som enbart inkluderar denna grupp. Området som 

undersöks är omfattande. För att få med samtliga aspekter och få säkrare resultat krävs vidare 

studier. Därmed bör resultaten i denna studie som tidigare nämnt beaktas med stor 

försiktighet. 

Intressanta områden för vidare studier är att särskilja utbildningsnivåer bland inrikes födda 

och mäta effekter av immigration på de olika segmenten. Tidigare forskning indikerar att 

immigrationen har en större effekt på det lågutbildade segmentet. De belyser samtidigt att 

inverkan på det högutbildade segmentet av arbetskraften både kan vara positivt och negativt 

(D’Amuri och Peri, 2010). Anledningen till att denna studie inte särskiljer mellan 

utbildningsnivåer är brist på tillgängligt data.   

Studien granskar endast en liten del av den totala effekten som immigration har på 

mottagarlandet. Exempelvis innebär immigration även en kostnad för staten i form av 

transfereringar, samtidigt som immigranter bidrar med intäkter i form av skatter. En annan 

aspekt är att immigration, i det fall den bidrar med ett ökat humankapital, gynnar 

mottagarlandets tillväxt via teknikfaktorn, enligt Solow’s tillväxtmodell (Mankiw, 2009). 

Ytterligare en positiv effekt av immigration som kan motverka undanträngningseffekter på 

arbetsmarknaden är en mer multikulturell arbetskraft som gynnar utrikeshandeln 

(Utrikesdepartementet, 2010). Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att få en 

helhetsbild av de för- och nackdelar som immigrationen innebär för ett land. 

 



28 

13. Referenser 

Björklund, A., Edin, P.A., Holmlund, B och Wadensjö, E (2006). Arbetsmarknaden. 3.uppl. 

Stockholm: SNS. 

Borjas, G.J., 2003. THE LABOR DEMAND CURVE IS DOWNWARD SLOPING: 

REEXAMINING THE IMPACT OF IMMIGRATION ON THE LABOR MARKET. 

Quarterly Journal of Economics 118, 1335–1374.  

Card, D., 2001. Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of 

Higher Immigration, in: Recent Developments in Labor Economics. Volume 3. Elgar 

Reference Collection. International Library of Critical Writings in Economics, vol. 207. 

Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar, pp. 108–150. 

 

Card, D., 2005. Is the New Immigration Really So Bad?  

Carillo, M.R., Quintieri, B., Vinci, C.P., 1999. Causes and Economic Effects of Migration 

Flows -- an Overview. LABOUR: Review of Labour Economics & Industrial Relations 13, 

587–602.  

D’Amuri, F., Peri, G., 2010. Immigration, Jobs and Employment Protection: Evidence from 

Europe. 

Dustman, C and A. Glitz (2006), Immigration, Jobs And Wages: Theory, Evidence And 

Opinion, Center for Economic Policy Research, London. 

Gravelle. H och Rees. R (2004) Microeconomics. 3.uppl. Pearson Educatiom. 

Ichino A. (1993) 'The Economic Impact of Immigration on the Host Country' in Luciani G. 

(ed.) Migration Policies in Europe and the U.S., Dordrecht: Kluwer, 145-162.   

Jean, S., Jimenez, M., 2007, The Unemployment Impact of Immigration in OECD Countries. 

European Journal of Political Economy 27, 241–256.  

Longhi, S., Nijkamp, P., Poot, J., 2010. Joint impacts of immigration on wages and 

employment: review and meta-analysis. Journal of Geographical Systems 12, 355–387.  

Mankiw, N. Gregory. (2009) Macroeconomics, 7th edition. New York ,Worth. 



29 

Näringsdepartementet (2000), Alla lika olika – mångfald i arbetslivet, Ds 2000:69 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1863  

Piore, M. (1979) Birds of Passage. Cambridge University Press. Proposition 1975:26  

SCB, 2012-03-22, andel av den svenska befolkningen född utomlands. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx 

SCB, 2012-03, arbetslöshet, nyckeltal för Sverige. 

http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx 

SCB, 2010, Integration - ett regionalt perspektiv. Rapport 3. 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?publobjid=11988 

SCB, 2009-12-02, definition sysselsatta., begrepp och definitioner AKU.   

http://www.scb.se/Pages/Standard____218190.aspx  

SCB 2009, Yrkesstrukturen i Sverige,  

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=14391 

Stark, O. (1991) The Migration of Labor. Blackwell  

Studenmund, A.H. (2011). Using econometrics. A practical guide. 6.uppl. Boston, 

Mass.: Pearson Education. 

Svenskt näringsliv, 2011-06-27. Fakta om löner och arbetstider, 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/fakta-om-loner-och-arbetstider-

2011_135876.html 

Utrikesdepartementet, 2010-09-21. Kosmopolitbroschyr. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/144133 

Zimmermann, K.F., 1995. Tackling the European Migration Problem. The Journal of 

Economic Perspectives 9, 45–62.  

  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1863
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?publobjid=11988
http://www.scb.se/Pages/Standard____218190.aspx
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=14391
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/fakta-om-loner-och-arbetstider-2011_135876.html
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/fakta-om-loner-och-arbetstider-2011_135876.html
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/144133


30 

14. Appendix 

14.1 Definitioner enligt SCB 

Immigration 

”Personer som invandrat till Sverige inom den period som avses och som uppfyller kraven på 

att bli registrerad som invandrad. För att bli registrerad som invandrad skall man ha för avsikt 

att stanna i Sverige minst ett år samt ha tillåtelse att folkbokföra sig i landet” 

Sysselsatta 

”Normalt klassificeras förvärvsarbetande (ILO:s definition) som en person som arbetar minst 

en timme per vecka i november. Någon sådan uppgift finns dock inte att tillgå i RAMS. 

Istället får man utgå från uppgifter om inkomst. SCB har tillgång i Kontrolluppgiftsregistret 

som innehåller uppgifter om löneinkomst för varje person som varit anställd under året.” 
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14.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för samtliga variabler för åren 2001-2006 

Variabler Medel Median St.avvikelse Minimum Maximum 

Antal sysselsatta, inrikes 

& utrikes födda 

 

3736
23

 

 

2040 

 

6083 

 

303 

 

74210 

Andel sysselsatta, 

inrikes födda 

 

0,19 

 

0,19 

 

0,03 

 

0,10 

 

0,29 

Andel sysselsatta, 

utrikes födda 

 

0,13 

 

0,13 

 

0,03 

 

0,004 

 

0,79 

Antal immigranter 

Antal emigrerade 

Antal lågutbildade 

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

208 

126 

2288 

0,09 

4,41 

79 

37 

1462 

0,08 

4,11 

671 

464 

2842 

0,06 

0,73 

0
24

 

0 

241 

0,02 

3,66 

9630 

8346 

29982 

0,39 

5,94 

Folkmängd 

Lönenivå-tillväxt (%) 

22542 

2,34 

10910      

2,30  

44187 

1,57 

1695 

-5,00 

587725 

5,70 

Inflationsförväntningar 

Sysselsatta, off.sektor 

Sysselsatta, priv.sektor 

Antal inrikes födda
25

 

1,75 

5180 

8295 

19558 

1,60 

2091 

3379 

10105 

0,32 

10993 

24600 

34974 

1,50 

335 

293 

1626 

2,40 

139982 

370191 

455590 

Antal obs: 1718      

  

                                                           
23

 Avrundat till heltal förutom tal som är i andelar och procent 
24 Antal immigranter noll för Bjurholm år 2004 och noll för Malå år 2005 
25 De tre sista variablerna tas upp senare i studien. 
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14.3 Fullständiga tabeller för regressionerna 

Tabell 4: Ekvation två från den empiriska modellen, samtliga exogena variabler inkluderade  

Lönenivå-tillväxt Parameter Standardavvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,5599 

Antal immigranter -0,0811 0,0506 0,109  

Antal emigrerade 0,0516 0,0487 0,394  

Antal lågutbildade 0,0000 0,0000 0,690  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

0,4250 

-0,0080 

0,6974 

0,0392 

0,542 

0,838 

 

Folkmängd 

Inflationsförväntningar2 

-2,58e-07 

6,7097 

1,74e-06 

0,3681 

0,882 

0,000 

 

Inflationsförväntningar -29,0276 1,4435 0,000  

Dummy län 2-21     

Antal observationer: 1718     

 

Tabell 5: Fullständig modell för hur immigration påverkar sysselsättning inom offentlig sektor 

Andel sysselsatta, offentlig sektor Parameter St.avvikelse Signifikansnivå R
2
: 0,8831 

Antal immigranter 0,3428 0,0166 0,000  

Antal emigrerade 0,4075 0,0161 0,000  

Antal lågutbildade 0,0002 9,95e-06 0,000  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

Lönenivå-tillväxt 

-4,7488 

-0,0310 

-0,0202 

0,2312 

0,0129 

0,0090 

0,000 

0,017 

0,025 

 

Dummy län 2-21     

Antal observationer: 1718     
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Tabell 6: Fullständig modell för hur immigration påverkar sysselsättning inom privat sektor 

Antal sysselsatta, privat sektor Parameter St.avvikelse Sig.-nivå R
2
: 0,8697 

Antal immigranter 0,3063 0,0182 0,000  

Antal emigrerade 0,3837 0,0177 0,000  

Antal lågutbildade 0,0002 0,0000 0,000  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

Lönenivå-tillväxt 

-2,2718 

0,0235 

-0,0069 

0,2532 

0,0142 

0,0098 

0,000 

0,097 

0,484 

 

Dummy län 2-21     

Antal observationer: 1718     

 

Tabell 8: Fullständig modell över andel sysselsatta bland inrikes födda  

Andel sysselsatta, inrikes födda Parameter St.avvikelse Sig.nivå R
2
: 0,6205 

Antal immigranter -0,0057 0,0045 0,206  

Antal emigrerade -0,0426 0,0044 0,000  

Antal lågutbildade 0,0000 2,68e-06 0,000  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

Lönenivå-tillväxt 

Antal inrikes födda 

0,2396 

0,0525 

-0,0331 

-9,14e-07 

0,0640 

0,0035 

0,0024 

2,00e-07 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Dummy län 2-21     

Antal observationer: 1718     

Tabell 9: Fullständig modell över andel sysselsatta bland utrikes födda  

Andel sysselsatta, utrikes födda Parameter St.avvikelse Sig.nivå R
2
: 0,2485 

Antal immigranter -0,0779 0,0099 0,000  

Antal emigrerade -0,0155 0,0096 0,107  

Antal lågutbildade 0,0000 5,88e-06 0,000  

Andel utrikes födda 

BNP-tillväxt 

Lönenivå-tillväxt 

0,0245 

0,0159 

-0,0131 

0,1401 

0,0077 

0,0053 

0,861 

0,039 

0,014 

 

Dummy län 2-21     

Antal observationer: 1718     
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14.4 Beräkning av variabler  

Tabell 10: Använda variabler i regressionen, var de är hämtade och hur de är beräknade 

Variabler  

Antal sysselsatta,  

SCB 

Datasample där befolkningen som ingår år 2001 var 18-62 år och år 

2006 23-67 år. Datat är baserat på nattbefolkning. Rubriken på data 

är ”Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (RAMS) efter 

region, näringsgren, SNI 92 och 2002”. Summerat förvärvsarbetande 

inom näringsgrenarna ”utvinning av mineral, tillverkningsindustri”, 

”byggindustri”, ”handel; transport, magasinering; kommunikation”, 

”personliga och kulturella tjänster”, ”enh för hälso- och sjukvård, 

socialtjänst; veterinärer”. Register: Befolkningsdata, 

sysselsättningsregistret. Kommundata. 

Lönenivå-tillväxt,  

SCB 

 

Lönesummor (nominella), preliminär A-skatt m.m. enligt 

kontrolluppgiftsregistret efter län, tid och tabelluppgift. Register: 

Yrken och löner, länsnivå. Mätt i tillväxt för varje år och län. 

Antal immigranter, 

KOLADA 

Antal immigrerade under året. Tidslaggad två år. Kommun-nivå. 

Antal emigrerade, 

KOLADA 

Antal emigrerade under året. Kommun-nivå. 

Antal lågutbildade,  

SCB 

Antal 16-74 år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år. 

Kommun-nivå. Register: Befolkningens utbildning, kommunnivå. 

Andel utrikes födda,  

SCB 

 

Utrikes födda efter region, 15-64 år. Delat på folkmängd 

(Folkmängden efter kommun, civilstånd och kön) för att få andel. 

Kommun-nivå. Register: Befolkningsstatistik 

BNP-tillväxt,  

SCB 

BNP (marknadspris). Beräknat i tillväxt. Laggad ett år. Register: 

Nationalräkenskaper, hela riket. 

Folkmängd,  

SCB 

Folkmängden 16-74 år efter kommun, civilstånd, ålder och kön. 

Register: Befolkningsregistret 

 

Inflationsförväntningar, 

Riksbanken 

 

 

Inflationsförvätningarna från januari året innan. 

Rapporter: ”Penningpolitik”, ”Prognoser och räntebeslut”, 

”Historiska reporäntebeslut” 
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Sysselsatta, off. sekt. 

SCB 

 

 

 

 

 

 

Sysselsatta, priv.sekt. 

SCB 

 

 

 

Andel sysselsatta, 

Inrikes födda 

SCB 

 

 

Andel sysselsatta, 

Utrikes födda 

SCB 

 

Antal inrikes födda, 

SCB 

 

 

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter 

kommun, yrke (SSYK3), arbetsställets sektortillhörighet och kön”, 

SCB. Yrkesregistret. Summerat sysselsatta inom kategorierna ”statlig 

förvaltning”, ”statliga affärsverk”, ”primärkommunal förvaltning”, 

”landsting”, ”övriga offentliga institutioner”, ”statligt ägda företag 

och organisationer”, ”kommunalt ägda företag och organisationer”. 

Loggad variabel. 

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter 

kommun, yrke (SSYK3), arbetsställets sektortillhörighet och kön”, 

SCB. Yrkesregistret. Summerat sysselsatta inom kategorierna 

”aktiebolag ej offentligt ägda”, ”övriga företag, ej offentligt ägda” 

och ”övriga organisationer”. Loggad variabel. 

Antal sysselsatta inrikes födda inom de utvalda näringsgrenarna där 

immigranter i större grad arbetar (samma sample som antal 

sysselsatta totalt, första variabeln). Denna delat på antal inrikes födda 

totalt. 

 

Uträknad på samma vis som variabeln ovan med antal sysselsatta 

utrikes födda inom de utvalda näringsgrenarna. 

 

 

Folkmängd minus antal utrikes födda, se ovan för förklaring av 

variablerna. Åldrarna för variablerna skiljer något (den ena 15-64 år, 

den andra 16-74 år), vi anser dock att detta ger en tillräckligt god 

approximation på antal inrikes födda. 

 

Dummy län 2-21 En dummy för varje län förutom referenslänet. 

 

 


