
 0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaliseringshandel  
– En studie av migrationseffekten på Sveriges 

export. 

Södertörns högskola | Institutionen för Nationalekonomi 

Magisteruppsats 15 hp | Nationalekonomi | Vårterminen 2008 

Av:Idris Soryani 
Handledare: Mats Bergman 
 

 



 1 

Sammanfattning 

I dag kan man inte bortse från det faktum att migrationen stiger och den processen ingår i 

globaliseringen. Därför är syftet med denna uppsats att analysera vilka faktorer, i allmänhet, som 

påverkar handel och hur migrationen påverkar den i synnerlighet. Den nya handelsteorin, 

monopolistisk konkurrens och gravitationsmodellen användas för att förklarar och förstå 

problemens uppkomst.  

För att analysera problemet så används Sveriges och Danmarks export samt import under 1999 

och 2004. Följande faktorer används som kontrollvariabler, migrationsstocken, BNP, BNP/capita, 

avståndet, ytan, Internet samt dummyvariabel för EU-medlem. Resultatet är enlig med tidigare 

studier att migration, BNP/capita samt avståndet har effekt på handel. Jag har kommit fram att 

ekonomiska effekten blir större särskilt för de länder som har många invandrare i Sverige och 

Danmark.  
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1 Inledning 

Utgångspunkten i uppsatsen är att visa hur migrationen påverka handeln över tiden med fokus på 

den nya handelsteorin. Gränser, avståndet mellan två geografiska områden samt tullar påverkar 

handelsutvecklingen negativt, var kända för längesedan. På senare tid ser man att handeln mellan 

länderna har ökat genom olika bilateral frihandelsavtal och världshandelsavtal. Men de avtalen 

har också sina priser och belastningen ökar på de länder som står utanför i form av tullar och 

andra hindrar.  

Gravitationsmodellen är ett bra verktyg att visa vilka faktorer som påverka mer positiv eller 

negativt på internationell handel. På grunda detta är uppsatsens analys uppbyggd också med 

gravitationsmodellen. Migrationsstocken och några andra faktorer, bl.a. bruttonationellprodukt, 

nationell produkt per capita, avstånd, EU-medlem och Internet, är med för att visa 

migrationseffekten på tydligare sätt. 

Sammanlagt 46 länder ingår i undersökningen. Jag har gjort korrelationsanalys mellan 

variablerna och multipel regression, där export och import är beroende variabler och migration, 

BNP, BNP/capita, avstånd, Internet, ytan och EU-medlem är kontrollvariabler. Vi har kommit 

fram att migrationen har en signifikant effekt i flesta fall.  

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida migrationsstocken har haft någon effekt på svensk 

och dansk handel. 

1.2 Avgränsning 

Eftersom Sverige bedriver handel med flera länder, och med så många varor under långa 

perioder, har jag valt att i denna uppsats fokusera endast på 44 stater. De variabler som kommer 

att behandlas i denna undersökning, är export, import, BNP, BNP per capita, avstånd, migration 

stock, Internet, ytan och EU-medlemskap.  Med hjälp av de variablerna försöker vi att svara på 

huvudfrågan. Migrationseffekten på handel är huvudfrågan. För att undvika misstolkningen av 

migrations- eller handelsstatistiken tar jag också Danmark och analyserar migrationseffekten på 

dansk handel och jämför med effekten på svensk handel. Denna undersökning kommer endast att 

granska handeln för 1999, 2004.  
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1.3 Hypotesen 

I den här uppsatsen vill jag testa om storleken på invandraregrupper påverkar handel. Exempelvis 

om många iranier i Sverige leder till mycket export från Sverige till Iran eller  mycket export från 

Iran till Sverige eller tvärt om.  

1.4 Disposition  

I kapital 2 presenteras i allmänhet en kortfattad beskrivning av olika handels teorier och i 

synnerhet en längre redogörelse av nyhandelsteori som tillämpas i modellen. Dessutom ges en 

sammanfattning av handelshinder. I kapital 2 föreställas också litteratur granskning som omfattar 

frihandel och ett sammandrag av tidigare studier. Kapital 3 ges en beskrivning av data. Vidare 

ges en mer djupgående skildring av handelsgravitationsmodellen, datainsamlingsmetod samt 

deskriptiva data om handel och andra variabler. Utöver detta beskrivs kortfattat även variabler, 

urval och uppskattning av modellen. Kapital 4 presenteras de slutsatser som uppsatsens resultat 

har påvisat angående de effekter som kan påverka internationell handel. I detta kapital tillkommer 

också tolkningar av korrelationsanalys, ekonomiska effekten, multipel regression och den 

avslutas med en slutdiskussion. 
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2  Teoretisk referensram 

Funderingen om olika modeller för handel har sedan länge varit en öppen fråga för ekonomerna 

och är i dag också en aktuell fråga, särskilt när världen krymper snabbare än tidigare. 

Merkantilisterna och fysiokratierna hade egna grundsyner och tankar på handel men de kunde 

inte formulera en tillräcklig teori om handel, kanske beroende på primitiva ekonomiska modeller 

eller otillräcklig information om den ekonomiska processen. Tanken om att sälja varor istället för 

att köpa de och efterstävade positiv handelsbalans hos Merkantilisterna, och begreppet profit, 

överskott och att jordbruket är produktivt, banade hos fysiokratierna väg för klassikerna att 

formulera en mer avancerad teori. Inom överskådlig tid kom Adam Smith och David Ricardo att 

dominera det nationalekonomiska området. Med sin syn på den naturliga friheten och 

liberalismen kunde Smith stödja frihandel samtidigt som han var medveten att handel inte alltid 

skulle bli till fördel för alla inblandade parter. Ricardos teori om de komparativa fördelarna i 

utrikeshandeln blev en omsvängning för handel mellan länder och handelsteori etablerade sig i 

nationalekonomin. De båda tillsammans utformade grunden till den klassiska internationella 

handelsteorin. De komparativa fördelarna integrerar i stor utsträckning med de flesta 

handelsteorier. Den klassiska nationella ekonomins epok är mer intresserad för fördelning och 

tillväxt, efter den epoken börjar en ny skola under namnet nyklassisk nationalekonomi och börjar 

med Stanley Jevons (1835-1882)1. Nyckelpersonerna till den skolan är Heckscher och Bertil 

Ohlin. De båda utvecklade en egen teori och den är känd som Heckscher-Ohlin teori. Teorin är 

uppbyggd på följande sätt: Internationell handel förekommer på grund av skillnader mellan olika 

faktortillgångar och tillverkningsfaktorer under villkoret fullständig konkurrens, konstant 

skalavkastning samt teknologi. De traditionella modellerna kunde inte svara på alla möjliga 

frågor därför fokuserade ekonomerna i mitten av det andra halvseklet i före seklet, på en ny 

handelsteori. Stordriftsfördelar och marknadsimperfektioner är två nya begrepp för 

undersökningen. 

 Beskrivning av dessa ekonomiska teorier i korthet: 

2.1 Merkantilismen och Fysiokratin 

Handel är en gammal term, troligen kapades den när människor började kommunicera med 

varandra, men då var handeln enkel, med enkelt varor. På 1600 –talet diskuterade 

merkantilisterna handel mellan länderna. Edward Misselden (1608-1654) formulerade tesen om 

                                                 
1Pålsson (1999, s 191) 
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den fördelaktiga handelsbalansen. Där förklarade han att en positiv handelsbalans kunde 

klassificeras som en fördel och för att åstadkomma en dylik bör importen vara mindre än 

exporten2. Efter Merkantilisterna dykte en annan skola upp under namnet fysiokraterna i vilken 

Marquis de Mirabeau (1715-1789) och Francois Quesnay (1694-1774) 3 var främsta företrädare. 

De lyfte fram mer jordbruksprodukter och de trodde att bara jordbruksvaror var produktivt och 

borde därför vara de varor som skulle exporteras.  Hos fysiokraterna skulle frihandel leda till en 

högre efterfrågan, högre priser och högre profit4. De försvarade sina idéer med avseende på 

jordburkstillväxt.  

   Robert Jacques Turgot (1727-1781) försökte att gå ännu längre med sin åsikt om frihandel än 

fysiokraterna. Han hade mer liberala inställning. Han ansåg att bara frihandel skulle garantera 

köpare kvalitetsvaror till rimlig pris5.  

 

 2.2   Den klassiska handelteorin 

     Adam Smith (1723-1790) var en stor nationalekonom på sin tid skrev en gigantisk bok om 

nationsvälfärd.  Han var för frihandel inom och utom landsgränser. Han betonar att individen har 

genom frihetsgrundprinciper rätt att arbeta med handel trots att (enligt Smith) handel inte alltid är 

till fördel för alla parterna6. Trots att Smith är för frihandel men att han inte dolde sin åsikt att det 

finns fall där man kan gynna inhemska intressen med tullar och andra regleringer. Den klassiska 

skolan är mer intresserand av priset som bestämmas av produktionskostnaderna än av 

efterfrågan7. David Ricardo (1772-1828) är mest känd för sin teori om komparativa fördelar i 

internationell handel eller som de ibland kallas för kostnadernas teori8 . Enligt hans teori antas att 

både Sverige och Iran producerar mobiltelefoner och mattor. Om Sverige är bättre på att 

producera mobiltelefoner och Iran bättre på att producera mattor, bör det uppkomma handel 

mellan dessa stater. Det betyder att Sverige har absolut fördel på mobiltelefoner produktion och 

bör endast tillverka mobiltelefoner och importera mattor av Iran. På samma sätt har Iran en 

absolut fördel vid produktion av matta och bör endast tillverka mattor och köpa mobiltelefoner 

                                                 
2 Ibid (1999, s 51) 
3 Ibid (1999, s 74) 
4 Ibid (1999, s 80) 
5 Ibid (1999, s 85) 
6 Ibid (1999, s 111) 
7 Sadelin (2001, s 34) 
8 Pålsson (1999, s 119) 
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från Sverige. Iran har komparativ fördel (lägre alternativ kostnad) i produktion av matta och 

Sverige har komparativ fördel i produktion av mobiltelefoner. 

2.3 Nyklassiska handelteorin 

Den grundläggande principen för nyklassiska teorin lades av Eli Heckscher och Bertil Ohlin. 

Ohlin är väl medveten att omständigheterna för varuprisskillnaderna i två regioner är beroende på 

samspelet mellan efterfrågan och utbudet och de i sin tur, är beroende på andra olika faktorer. 

Enligt Marrewijk bör man titta på de fyra följande påståendena får att man har mer begrepp om 

nyklassiska teorin:  

 1- Jämvikt mellan varor och priser. Resultatet av detta påstående visar att internationell frihandel 

för varor mellan två länder leder till en jämvikt som är belöning åt produktionsfaktorer i båda 

länder. Eftersom handel leder till prisutjämning i båda länder samtidig som man ser handel som 

ett slags faktormobilitet9 

2- Stolper-Samuelsons påstående. Detta påstående visar att när relativa priset på en vara ökar, 

ökar real avkastning på den faktor (här; arbetskraft/priset på vara A och arbetskraft/priset på vara 

B) som används intensivt i produktionen av denna vara10. Real avkastning på den andra 

produktionsfaktorn minskar (räntan/priset på vara A och räntan/priset på vara B). Antaget att 

landet tillverkar två varor A och B11. 

3- Rybczynskis påstående. Påståendet visar att ökning av utbud på produktionsfaktor även 

resulterar i en intensiv ökning av tillgång på produktionsfaktorn12. Men om det relativa varupriset 

inte förändras ökar produktionsvolym av den vara som är faktorintensiv, exempelvis textilier och 

arbetskraft, samtidigt som produktionen av den andra varan minskar13.  

4- Heckscher- Ohlins påstående. Påståendets resultat visar att ett land som exporterar varor är 

intensivt beroende av faktorer som det har i överflöd14. Man kan tolka det så här, om två länder 

gör affärer med varandra, så kommer det land som har relativt liten arbetskraft att ha ett mindre 

relativt utbud av arbetsintensiva varor (som mattor). Det landet som har överflöd på de faktorer , 

tjänar på handel , men det som har knappa resurser förlorar. 

 

                                                 
9 Marrewijk (2007, s 71) 
10Ibid (2007, s 72)  
11 Krugman (2007, s 76) 
12 Marrewijk (2007, s 72) 
13 Krugman (2007, s76) 
14Marrewijk (2007, s72)  
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2.3.1 Heckscher-Ohlin teoremet 

 Eli Heckscher (1879-1952) och Bertil Ohlin (1899-1979) var två framgångsrika 

nationalekonomer. 

 Heckscher-Ohlin teoremet är teorin som Heckscher utvecklade om handelsmodellen på sin tid. 

Ohlin utvecklade teorin vidare och Paul Samuelson gav den namnet Heckscher-Ohlin teoremet15. 

Den teorin säger att kapitalrika stater kan förväntas importera arbetskraftsintensiva varor och 

arbetskraftsrika stater importera kapitalintensiva varor. Faktorpriserna är grunden för deras 

teori16. Dessutom förklarar teoremet varför affärer uppstår mellan staterna (även tämligen 

homogen stater). De indikerar att när länderna planerar sin produktion olika. Det händer alltid då 

man utnyttjar produktionsfaktorerna arbete och kapital i olika sammanställning17. 

Heckscher-Ohlin modellen visar att den enda tillämpliga olikheten mellan länderna är olikheten i 

lämpliga faktortillgångar och denna olikhet kommer alltså att ge upphov till ländernas 

komparativa fördelar och vara avgörande för ländernas handelsmodell. Modellen startar från två 

länder som har olika naturresurser till två tillverkningsfaktorer, arbete (A), realkapital (k), och 

som tillverkar två varor, X och Y. Båda tillverkningsfaktorer utnyttjas vid tillverkningen av 

respektive vara, likväl med olika faktorintensitet.  Faktortillgången är definierad i termer av 

förhållande mellan kapitalmängd och arbetskraften i både länderna. Modellen säger om 

förhållanden för kapital-arbete är högre i land A än i land B, betyder det att land A ses ut som 

tillämpligt kapitalrika medan land B som tillämpligt arbetskraftslikt. Konstant skalavkastning 

beskriver produktionsmöjlighetsfunktionerna för både varorna. Dessa användningar som är 

samma i båda länderna skiljer sig åt i frågan om användandet av kapital och arbete. Vara X är en 

arbetsintensiv vara och Y är en kapitalintensiv vara., D.v.s. förhållanden av kapital-arbete är 

högre i den förra. För att tillämpa Heckscher-Ohlin modellen antas att inga transportkostnader 

förekommer och marknaden har perfekt konkurrens och är homogen. Vi beskriver detta med 

hjälp av produktionsmöjlighetskurva för båda länder: 

I figur 1 illustrerar produktionsmöjlighetskurva PPF för de olika kombinationer av X och Y som 

är möjliga när naturresurserna, K och A utnyttjas fullt ut men insatserna varierar mellan varorna. 

Enligt modellen antas att vara Y är kapitalintensiv och land A jämförelsevis kapitalrika är PPF 

för land A i förhållande till PPF för B lutad i riktning mot vara Y medan PPF för B är lutad i 

                                                 
15 Wickman (2000, s 179) 
16 Larsson  (2004, s 279) 
17 Wickman (2000, s 24) 
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riktning mot vara X. Landets PPF tangerar landets högsta indifferenskurva för jämvikt vid 

autarki, dvs. Punkt Aa för land A och Punkt Ab för land B. Den visar att priset (P = Px/Py), på den 

arbetskraftintensiva varan alltså blir högre i land A än land B och priset på vara X mindre i land 

B jämför med land A. På detta sätt har land A inte komparativ fördel i tillverkning av vara X och 

land B i tillverkning av vara Y.  

Figur 1: jämvikt vid Autarki18.  

 

Om länderna tillämpar handel med varandra visar vi i följande figur.  Jämvikt vid handel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18Pugel (2002, s 48)  
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Figur 2: jämvikt vid frihandel19. 

 

Handel mellan två länder uppstår när de båda länderna accepterar varandras handelsregler och 

Det leder till vinstmöjligheter. Prisskillnaderna är grunden för vinstmöjligheter som både 

tillverkare och konsumenter tjänar på. När relativpriset på vara Y är mindre i land A än i land B 

kommer köpare i land A vilja köpa den varan som är arbetsintensiv, från land B. Då finns 

möjligheter att land B importerar vara Y från land A och tillverkningen i land A av vara Y ökar, 

och rör sig därmed i riktning mot Y- axeln till en ny tillverkningsnivå, punkt Qa i figuren. Det 

kapitalrika landet A kommer att importera arbetskraftsintensiva varor och exportera 

kapitalintensiva varor och den nya tillvekningsnivån för land blir alltså Qa i figuren. 

I ovanstående figur ser vi, enligt Heckscher-Ohlin, att båda länderna vinner på frihandel, 

samtidigt som produktionseffektivitet och konsumtionseffektivitet ökar och det kan leda till 

välfärdsökning i båda länderna. 

 När man studerar den klassiska teorin, från Adam Smith till David Ricardo ser man att 

handelsteori hänvisar till produktionen, inte till länders olikhet i smak och teknik, Men 

Heckscher-Ohlin teoremet säger oss att international handel kan hjälpa att hindra källan sina för 

ländernas knapphet på produktionsfaktorer20 Wassily Leontief (1953) som har en stark åsikt om 

internationell handelsteori går rakt mot Heckscher-Ohlin teoremet och säger att världens mest 

                                                 
19Ibid (2002, s 50)  
20 Wickman (2000, s 24) 
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kapitalrika land, USA, exporterar arbetskraftsintensiva produkter och importerar kapitalintensiva 

produkter, detta resonemang har skapat stor debatt bland ekonomer om Heckscher-Ohlins teori21.  

 

2.3.2 Handelshinder  

Varor eller tjänsters export mellan två länder innefattar också tid, ansträngningar, och kostnad. 

Varor behöver fysisk lastning och avlastning, transport, planering, packning, försäkring och 

mera, innan de når leveransplatsen. Det behövs också uppackning, registrering, och uppvisning 

innan de säljs vidare till konsumenter eller underleverantörer. Fördelning, underhåll och nätverk 

bör vara stabilt. Exporten bör beaktas med hänsyn till kulturella och språk skillnader och deras 

handelsorganisationer och politiska stabilitet. Alla dessa variabler omfattar kostnader som 

tenderar att öka med distansen. Kostnadsökning leder till högre priser, lägre efterfrågan, 

stagnerande utveckling och låg produktivitet. Det kan också finnas hinder av geografiskt karaktär 

exempelvis floder, berg, dåliga vägar, politisk, kulturell, och social distans. Alla de faktorer som 

här nämns behöver beaktas för att internationell handel ska lycka22. Tullen är kanske det mest 

besvärliga handelhindret. När en vara kommer till ett land från andra länder eller tredjeland, (med 

tredjeland menas om importland är medlem i en tullunion) måste den meddelas för att deklareras 

och blir kvar i tullområdet tills alla importavgifter är betalda och möjliga importvillkor är 

fullgjorda. Även vid export måste en tulldeklaration lämnas till myndigheten. Vid exporten bör 

man ange avsändare, mottagare, varukvalitet, förflyttningssätt, ursprungsland, tillverkningskoder, 

m.m. alla dessa krav är behäftade med kostnader och krångliga regler23. Förändringen av tullen 

leder till att lands terms of trade också förändras, eftersom tulländringen förändrar relativa 

varupriser, och varuexporter, vilkas priser ökar. Vinsten av varuexporten tillåter inköp av stor 

mängd varuimport. För länder som tillverkar en typ varor faller tvärtom det relativa priset. 

Avgiftsminskning av tullen leder till inkomstförändring samt välfärd. Det kan påverka 

skalfördelar och ge konsumenter möjligheter att köpa mer varierade varor och producenter att 

tillverka varierade varor om produktiviteten ger bättre vinst och erbjuder mer optimal input24. De 

som är mot frihandel, men för hinder har egna argument, bla. Import leder till att pengar lämnar 

landet, det blir svårt att konkurrera mot importen från låglöneländer, vilket förorsakar 

                                                 
21 Wikipedia (Internet) 
22 Marrewijk (2007, s 295) 
23 Egardt (2004, s 2-4) 
24 Asian Developmant (2006, No. 10106) 
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arbetslöshet, uppträdande av storföretag i andra länder leder till att nya samt små företag blir 

utslagna på hemmarknaden. Frihandel gynnar inte fattiga länder och utarmar dessa, 

hemlandföretag försvinner en del varor som är vitala för landens försörjning likaså. Folket får ta 

konsekvenserna särskild vid krig och sanktioner25. 

2.4  Nyhandelsteori 

Den paradoxala diskussionen kring Heckscher-Ohlin teoremet stimulerade ekonomer att tänka i 

nya banar och Leontief funderade på en ny handelsteori. Han var missnöjd med de gamla och 

upplevde inte att de var tillräckligt täckande. Förespråkare för ny handelsteori tror att alla försök 

baserade på de båda klassiska teorierna och den ny klassiska teorin, är av en statisk karaktär det 

vill säga, välfärdsvinsterna av handeln är engångsföreteelser, däremot uppges inget om effekterna 

på lång sikt. Därtill påstås komparativa fördelar samt full sysselsättning av alla 

tillverkningsfaktorer vara förutbestämda. Ny handelsteori beskriver att internationell handel har 

möjlighet att nytta stordriftsfördelar. Samtidigt ökar även konkurrensen26. Krugman formulerade 

den nya teorin. Krugman formulerade den nya teorin. Bakom tillämpningen av den 

monopolistiska konkurrensen modell för handel är tanken att handeln ökar marknadens storlek. I 

de branscher där det finns stordriftsfördelar, både den mängd varor som ett land kan producera 

och omfattningen av dess produktion hålls tillbaka av marknadens storlek. Genom handel med 

varandra, och därför utgör en integrerad världsmarknad som är större än enskilda nationella 

marknaden, nationer kan lossa dessa begränsningar. Varje land kan specialisera sig på att 

producera en smalare produktgrupp än den skulle i avsaknad av handel, men genom att köpa 

varor som man inte göra från andra länder, varje nation kan samtidigt öka mångfalden av varor 

till sina konsumenter. Som ett resultat av handeln erbjuder en möjlighet för ömsesidig  vinning 

även om  länderna inte skiljer sig  åt i sina resurser eller teknik. 

Den monopolistiska konkurrensen modellen kan användas för att visa handel förbättrar 

avvägning mellan omfattning och variation att enskilda nationer står inför. Enligt modellen leder 

den till både ett lägre genomsnittligt pris och tillgången till ett större utbud av varor. Om denna 

följd att internationell handel kan man konstatera att handeln skapar en marknad större än något 

av de nationella marknaderna till att omfatta den. Att integrera marknaderna genom internationell 

handel har därför samma effekter som tillväxt av en marknad inom ett enda land27. Krugman 

                                                 
25 Kleen (2003, s 23-25) 
26 De Vylder (2001, s 19) 
27 Krugman (2006, s 121) 
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menar att standardmodellen av handel är uppbyggd på fyra samband, samband mellan 

produktionsmöjlighetskurvan och relativa utbudskurvan, samband mellan relativa priser och 

relativ efterfrågan, bestämmande av jämvikt mellan relativ utbudsvärden och relativ 

efterfrågansvärlden och effekten av “terms of trade”, - prisen för exportland delade med prisen 

för import28. Terms- of -trade –effekten vid exportsubventioner hindrar det subventionerande 

landet och förbättrar för resten av världen, i motsats till en tull som gör precis tvärtom. Detta 

visar att exportsubventioner inte är förnuftigt från ett nationellt perspektiv och att utländska 

exportsubventioner borde välkommas mer än motarbetas. Men både tullar och subventioner har 

stor inverkan på inkomstfördelningen inom länder, och dessa effekter influerar ofta 

handelspolitiken mer än vad omtanke om terms-of-trade29 . Krugman hävdar att handel inte 

nödvändigt är resultatet från komparativa fördelar, utan att det kan vara resultatet från stigande 

skalavkastning eller skalfördelar. Stordriftsfördelar betyder att styckkostnaden blir mindre med 

större output. Skalfördelar ger också länderna ett incitament att specialisera sig på insatsvaror, 

exempelvis resurser eller teknologi, och tjänster. Skalfördelar omöjliggör normalt sett fullständig 

konkurrens, och handeln bör analysera detta med hjälp av modeller för imperfekt konkurrens och 

dumpning. 

Dumpning inträffar då ett monopolistiskt företag erbjuder ett lägre pris på exporter än vad de 

erbjuder i sitt hemland, medan ömsesidig dumpning inträffar när två monopolföretag dumpar 

priser i varandras hemlandsmarknad30. Krugman hävdar att internationell handel skapar 

marknadsintegritet som är större än något enskild inhemsk marknad. Den möjliggör att erbjuda 

konsumenterna olika produkter och lägre priser. Krugman delar handeln i två typer i modellen för 

monopolistisk konkurrens. Handel med olika produkter som går i båda riktningarna inom en 

affärsgren kallas inombranschhandel, medan handel som utbyter produkter från en affärsgren 

med produkter från en annan affärsgren kallas mellanbranschhandel. Den första beror på 

skalfördelar och den andra på komparativa fördelar. Inombranschhandel har inte samma effekt på 

inkomstfördelning som mellanbranschhandel. Mellanbranschhandel påverkas av olikheter mellan 

länder31. Men modellen av inombranschhandel är svårt att förutse, eftersom att varan är lika i 

båda länder men varan har olika smak eller varianter, exempelvis, om ett land specialiserar sig på 

                                                 
28Ibid (1996, s 85)  
29 Krugman (2006, s 143-144) 
30 Krugman (2006, s 143) 
31 Ibid (2006, s 143-144) 
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ekologisk majs och ett annat på manipulerad majs kan handel mellan länderna erbjuda köpare fler 

majssorter att välja mellan. Denna typ av handel kallas inombranschhandel och betyder att 

stordriftsfördelar kan användas då marknaden blir större samtidigt som köpare vill ha flera sorter 

att välja mellan32.  

 Internationella rörlighetsfaktorer kan ibland bli substitution för handel enligt Heckscher-Ohlin, 

så det är inte konstigt att internationella arbetskraftmigrationer har samma orsaker och ger samma 

effekter som internationell handel som baserar sig på olika resurser. Arbetskraft flyttar från 

länder där det finns i överflöd till länder där tillgången är knapp. Dessa rörelser ökar totalt 

produktionen i världen. Men det medför också stora inkomstfördelningseffekter, så vissa grupper 

förlorar på detta33. Han förklarar att samlad varu- och tjänstproduktion i ett begränsat område är 

orsaken till stordriftsfördelar och att efterfrågansvolymen och tillgången till insatsvaror kan 

påverka transportkostnaderna. Krugmans teori är känd som ekonomisk-geografiska modellen34. 

Marrewijk anser att Krugmans teori kommer att bli framgångsrik35. Men McCallum (1995) 

bevisade att det finns en stor hemmamarknadsfördel inom internationell handel, vilket betyder att 

man regionalt inom ett land bedriver mycket större handel med varandra än liknande geografiska 

närliggande regioner som är åtskilda genom en nationsgräns36. 

2.5 Handelsgravitationsmodellen 

Nedanstående ekvationen är känd som en allvar modell av världshandeln. Anledningen till 

namnet  är den analogi med Newtons gravitationslag: precis som gravitationskon attraktion 

mellan två objekt är proportionell mot produktion av deras massa och minskar med avståndet, 

handeln mellan två länder är, allt annat lika, i proportion till produkten av deras BNP och minskar 

med avståndet.  

Man kan skriva ekvationen så här: 

Hij =ß x Li x LJ/Aij. Där är Hij  handel mellan två länder, ß är konstant term, Li är landsi 

bruttonationalprodukten (BNP), och Aij är avståndet mellan två länderna37. 

Det geografiska avståndet är avgörande för handel eftersom transportkostnaderna ökar med 

avståndet och bruttonationalprodukten också stor betydelse för handeln. Handelshinder som 

                                                 
32 Hammarlund (2004, s 9) 
33 Krugman (2006, s 164) 
34 Krugman (1996, s 92-93) 
35 Marrewijk (2007, s 314) 
36 MacCallum (1995, s 615- 23) 
37 Krugman ( 2006, s 13) 
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kulturella och språkliga barriärer infattas också. I en gravitationsundersökning tas hänsyn till 

ländernas gräns med varandra, om samma språk talas samt om de hör till samma tullförbund och 

frihandelstrakt.  Ekholm hävdar att effekten av den internationella handelsvolymen borde 

förändras av det geografiska avståndet, eftersom kommunikationerna är förbättrade och avståndet 

har mindre38. Modellen användes av Tinbergen (1962) för internationell handel mellan länderna 

och han såg effekterna. Innan Tinbergen använt modellen, försökte Isard (1945) att använda 

modellen för att analysera internationell ekonomi men i mindre omfattning39. Tinbergen 

empiriska studier innehåller dessutom avstånd, variabler som hälsa, utvecklingsnivå, kulturella, 

politiska och sociala organisationer samt historia. Han visade att man bör studera mer om de 

variablerna som är ihopkopplade med geografi för att bättre förstår geografisk ekonomi. 

I Linders teori har gravitationsmodellen använts i multipelt regressionssammanhang. Där 

fokuserar modellen på växelverkan mellan det geografiska avståndet och dragningsförmågan. 

Förväntningen för geografiska variabler visade att länderna med liknande efterfrågan handlade 

mer med varandra. Men i början var stödet för denna undersökning och Linders teori liten eller 

ingen alls hos Hoftyze (1984), Kennedy och McHugh (1983). Emellertid stödde Thursby (1987) 

Linder i hypotesen i sin undersökning om handelsfaktorer för utvecklande av europiska länder. 

Efteråt påvisade några andra författare sitt stöd för hypotesen, exempelvis Hanink (1988, 1990), 

Greytak och Tuchind (1990), Bergstrand (1990) och Mepherson (2000). 

Appleyard har med sina kolleger försökt visa vilka variabler som är mest betydande för modellen. 

1 National inkomst för land 2 (NNP eller BNP) förklaras att den har positiv relation med 

handelvolym för land 1, eftersom höga inkomster i land 2 ger bra möjligheter att köpa mer varor. 

2 National inkomst för land 1 (NNP eller BNP), reflekterar att mer inkomst i land 1, ger mer 

kapacitet att producera och härefter att utbjuda export från land 1 till 2.  

3 Avståndet mellan två länder medför att transportkostnaden ökar och ger upphov till att 

exportvolymen minskar med avståndsökningen. 

Hannink hävdar att gravitationsmodellen är en negativ funktion med avståndsplatsen men den är 

en positiv funktion med landytan. I hans teori ser man två grundläggande egenskaper om 

växelverkan: 

                                                 
38 Ekholm (2007, s 352) 
39 Hanink (1993, s 85) 
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Den första är att om avståndet är konstant, så stiger växelverkan för volymproduktionsfunktion 

på de olika platserna, och den andra är att om produkten är konstant, då är effekten för 

avståndsfunktionen ökande mellan två platser. Hannink finner två “brister” i sin undersökning. 

Den enda är brister på lämpliga mängdmått och den andra är att många användare av 

gravitationsmodeller i undernationella sammanhang tror på befolkning som ett lämpligt 

mängdmått, men i nationella sammanhang är befolkningsvariabler inte användbar som 

mängdmätt40. Bristen i modellen för handel hos Ekholm är inte tillräckligt teoretisk grundad.   

Gravitationsmodellen användes ofta särskilt för handel och de faktorer som påverkar den, 

exempelvis, tull, etnisk bakgrund, lingvistik identitet och internationella gränser41. Anderson 

(2001) tillämpar gravitationsmodellen för att visa gränseffekten på handel inom landet, d.v.s. 

mellan provinserna och mellan länderna. Undersökningen är delad i två delar, den första mellan 

USA och Canada. 21 provinser från både länderna ingår i den. Den andra delen är mellan 22 

industrialiserade länder. 60 provinser ingår i denna . De har kommit fram att gränserna minskar 

handeln mellan USA och Canada med 44 %.  Mellan andra länderna minskar handeln med 29 

%42 .  

Med gravitationsmodellen visade Helliwell (1997) att handeln ökar mellan migrationsmottagande 

länder och migrationshemland. Undersökningen bevisar också att nationalgränsen har stor effekt 

på handel. I uppskattningen jämförs handel mellan kanadensiska provinser och USA- städer som 

har ett avstånd på mer än 20 timmars resa samt mellan OECD- länder. Den visar att gränsen 

mellan provinserna påverkar mindre på migrationen än migrationen mellan länderna. 

Migrationseffekten som följer av gränseffekten visar effekt på handeln mellan länderna men inte 

mellan provinser. Samtidigt visas att gränseffekten på migrationen är större än de andra 

variablerna som påverkar handel43.                         

Beginning och Anderson (1979) visar att modellen är förenlig med världens handelmodell där 

produkter som differentieras av ursprungsland.  Många undersökningar har visat att modellen kan 

bli förenlig med några standardhandelsteorier, bl.a., Heckscher- Ohlin och monopolistisk 

                                                 
40 Ibid  ( 1993, s 85) 
41 Ibid (1993, s 260) 
42 Anderson (2001, s 2) 
43 Helliwell (1997, s 2) 
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konkurrens44. Jag försöker att visa invandrareeffekten har på international handel för att förevisa 

detta har tvärsnitt separat. 

 

2.6 Litteratur granskning 

Innan jag börjar med tidigare studier skulle jag gärna skriva lite om bakgrunden till fri handel 

som jag ser den som är grunden till denna uppsats, eftersom frihandel öppnar möjligheter för att 

studera andra faktorer som påverkar handel. 

2.6.1 Frihandel 

Frihandel är motsatsen till sluten ekonomi, eftersom den banar väg för utländska varor och 

tjänster att strömma in och låta att kapital röra sig fritt utan att ta stora tullavgifter. Frihandel är 

början till reträtt för autarki samtidigt som frivilliga överenskommelser om handelsbegränsningen 

blir mer acceptabel. WTO är största organisation som arbetar för friare marknader och förbud 

mot kvantitativa restriktioner som ägt rum i några WTO medlemsländer. Kvantitativa 

restriktioner räknas som ett alternativ till tull och förhindrar att varorna röra sig fritt och sätter 

olika lagar för frihandel mellan länder. För att minimera restriktiva åtgärder, sätter exportländer 

ram för sin export och undviker på detta sätt hotet av kvantitativa restriktioner som kommer från 

importerande länder. Teorierna från Adam Smith och fysiokraterna är grunden för frihandel 

mellan staterna, trots att Smith har ambitionen att tull och andra regleringar främjar inhemska 

intressen45. Fysiokraterna trodde att frihandel är mer effektivt och höjer efterfrågan, priset och 

vinsten. De var för export av jordbruksvaror och exporten skulle endast stoppas om efterfrågan 

för inhemska varor var låg. David Ricardo hävdar att i frihandel finns inga vinnare och förlorare 

utan båda parter förbättrar sin levnadsstandard46. Efter den svåra perioden under första halva 

seklet på 1900 – talet beslutade industrialiserade länder att göra något för att förbättra situationen 

för handel och i Bretton Wood 1944 fastställts sig för öppnare gränser för frihandel och började 

orientera sig för att avskaffa möjliga handelshinder.  De flesta ekonomer stöder tanken att 

frihandel är det bästa alternativet. Detta betyder att de betraktar att samhället på detta sätt når 

högsta intäkter till lägsta samhällsekonomiska kostnaderna47. Ekonomer betraktar att 

internationell fri handel är det första-bästa alternativet, inte bara för konkurrenskrafter utan för 

                                                 
44 Walsh (2006, s 2) 
45 Larsson (2006, s 280) 
46 Ibid (2006, s 239) 
47 Sandelin (2001, s 44) 
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effektiviteten i resursfördelningen. Ekonomisk-geografiska modellen säger oss att stora länder 

exporterar produktion kännetecknade av stordrift och det kan bero på ländernas politiska 

åtgärder, där handelfrihet är tillåten i landets politiska system. Eftersom enligt Krugmans åsikter 

landsgränser ofta fungerar som hinder för handel och faktorrörlighet och varje länder har egna 

restriktioner48. Enligt de flesta teorier är exportens roll som motor för ekonomi och bättre för 

välstånd än import, därför är man mer intresserad av imports konsekvenser när man diskuterar 

frihandel.  Frihandeln leder till att inhemska företag inte kan bevara sin höga vinstnivå, priser 

pressas och konsumenterna får mer möjligheter att välja efter sin smak, företag får konkurrens 

kedjereaktion, minskar konjunkturkänsligheten, ny teknologi strömmar till de länderna som inte 

har tillräckligt kunskap att tillverka produkten själva och förstärker förståelsen mellan folken49.  

 

2.6.2 Tidigare studier 

Tidigare studier har bevisat att det finns ett samband mellan migration och internationell handel, 

men de är inte överens om att sambandet är positivt eller negativt eller vilka effekter som 

migrationen har på handel.  

Gandal med sina kollegor (2000) har analyserat massflykten närmaste åren efter Sovit Unionen 

kollapsat, från Ryssland till Israel som ledde till att Israels befolkning ökat med 11 procent och 

arbetskraften med 14 procent. Med arbetskraftsinströmningen förändras 

skicklighetskompositionen i landet. Eftersom ursprungs israeler då hade lägre utbildning än de 

ryska invandrarna. Det orsakade att lönerna i allmänhet minskade. Men för högutbildade personer 

ökade lönerna svagt och produktionsvolymen ökade för de produktionerna som krävde 

högutbildad arbetskraft. Den förändringen enligt Rybczynski modellen visar att förändring av 

utbudsfaktorer kan tolkas som ändring av outputkomposition50.  

Helliwell granskade migrationseffekten på handel mellan Canada och USA år 1997 under namnet 

Nationalgränser, handel och migration. Han har använt gravitationsmodellen och undersökningen 

har delat i två delar, migrationseffekten om handel inom samma land, dvs. mellan städer och 

mellan länderna. Den visar att migrationen inom samma land inte har någon effekter på handel, 

men migrationen har effekt när man tittar på handel mellan länderna51. 

                                                 
48 Krugman (1996, s 70) 
49 Kleen (2003, s 23-25) 
50 Marrewijk (2007, s 124-125) 
51 Hilliwell (1997, s 16) 
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 Har gemensam valuta någon effekt på handeln? En undersökning av Rose och Glick (2001) 

analyserar detta. Gravitationsmodellen är grunden för uppsatsen och 217 länder ingick i deras 

undersökning mellan åren 1970 och 1990. De undersöker effekten med tvärsnitt regression och 

panelen och har visat att handeln är större för de länder som har gemensam valuta och hittat 

signifikant effekt när de har använt olika panel tekniker52.  

Davis (2000) hävdar i sin uppsats att migrationen till USA är en orsak till en försämrad handel på 

internationalmarknaden och kvoten mellan export- och importpriserna har fallit som en 

konsekvens av migrationen. Undersökningen visar att arbetskraftsmigration kombinerat med 

netto kapitalinflöde blir en stor kostnad för amerikanska medborgare. De har fått hjälp av Ricardo 

modellen och orsaken till förlusten är att överlägsen teknologi i USA gör att både kapital och 

arbete blir mer produktiva än i andra länder. De leder till att dra till sig arbetskraft och kapital 

från andra länder och ger möjligheter till migrationsarbetskraft att höja sina genomsnittliga löner 

och detta påverkar negativt på medborgares arbetskraft genom att de förlorar en del av sitt 

monopol på arbetsmarknaden53.  

Iranzo och Giovanni (2007) utvecklar internationella migrationsmodellen som kombinerar 

teknologiskillnad genom länderna, varuskillnadshandel och heterogen arbetskrafter. Modellen är 

tillämpad särskild för att analyserar högutbildad arbetskraft som flyttar från fattiga länder till rika 

länder. De visar arbetsrörligheten mellan två länder ökar när barriärer minskar och frihandel 

tillämpas, exempelvis mellan öst- och väst Europa. Det blir fördel för båda länder. I deras analys 

visar att bruttonationellprodukten i västeuropiska länder ökar med 1 % och i östeuropiska länder 

ökar med 16 % och det säger oss att högutbildad arbetskraft är mer produktiv i västerländerna 

och fri handel sprider fördelen från deras extra produktivitet54.  

Javier (2007) har studerat invandrar- och utvandrareffekten på boliviansk utrikeshandel under 

perioden 1990-2003. De har använt en uppskattningspanel inklusive 30 partner som har mest 

handel med varandra. Kontrollvariabler som ingår i undersökningen är BNP, avstånd, 

närbelägenhet, invandrare, utvandrare och priser. Med tanke på export från värdland till hemland 

ser de att exporten blir lite svagare om man exporterar från invandrarehemland. Det visar sig att 

invandrareffekten är mindre på export än import. De har använt gravitationsmodellen och funnit 
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54 Iranzo (2007, workin paper,No.13631) 
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att migration flöden har positiv effekt på handel55. Migrationsnätverk är viktiga för handel, 

eftersom den leder till reducering av informationskostnad.  

Head (2004) har diskuterat migrationsnätverks betydelse för handel och visat att tre faktorer är 

kostsamma i detta område. Fraktavgift som är förknippad med varor transporteringsavstånd, 

handelspolitisk kostnad som är förknippad med landgränser och transaktionskostnad (tvärsnitt 

kostnad) som är förknippad med köp och säljprocessen och informationssamling.  

Rauch (2001) och Wagner, Head och Ries (2002) har också betonat social- och etniska 

nätverksroll för reducering av transaktionskostnad och lättillgänglighet till tillräcklig information. 

Koenig (2006) har undersökt fransk marknad som exporterar varor till 61 utländska marknader. 

Studien visar att migrationen befrämja lokala företag i olika städer eller regioner som de själv bor 

i att starta export med migrationshemland och resultatet visar att migrationsnätverk har stor effekt 

på handeln56. 

 Head och Ries (1999) med hjälp av gravitationsmodellen har också i sin undersökning om 

kanadisk handel med 136 partner visat ett positivt samband mellan migration och kanadiska 

ömsesidig handel.  

 Dunlevy och Hutchinson (1999) har studerat amerikansk import företeelse under 19 och 20 

århundrade och visat att ökning av migrationsstocken i US har stor roll för amerikansk import. 

Herander och Saavedra (2005) förklarar att migrationsstrukturs nätverk har effekt på US 

exportvolym och enligt deras undersökning leder nätverket först till att öka handelsflöden och 

därefter har det visat sig att migrationen har större inflytande över US export till de länder som 

har invånare i US än de som inte har.  

 

2.6.3 Migration 

Idag är invandringen ett fenomen i det globaliserade samhället. Den beror inte bara på 

människornas vilja utan förändringen i världen. I senare tid har människan getts möjligheter att 

leta efter ett bättre liv. Den påminner oss massimmigrationen under 1800 talet till den nya 

världen, men då byggde vita människor en stat ur förstöringen av en unik gammal kultur. 

Nuförtiden vill heterogen människan delta i det moderna samhället som redan dominerar i stort 

                                                 
55 Javier ( 2007, workin paper,No.1090) 
56 Koenig (2006) 
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sett alla kulturer och modeller. Internationell migration mellan outvecklade länder samt 

industrialiserade länder har ökat, huvudsakligen i senare decennium.  

Året 2005 lever 190 millioner personer utanför hemland om denna siffra jämför med året 1970, 

då antalet var 82 millioner, ser vi en stor ökning. Men om vi jämför migration flöden med handel, 

direkt investering och finansiell kapitalet, är ökningen liten57. Jag undrar om migrationen har 

någon effekt på handel och globalisering eller närmar den sig två olika kulturer för att leda till en 

bra relation med varandra och skapa bra partnerskap för ekonomi tillväxt. Om man kommer 

tillbaka till ekonomiska teorier och studerar, bland dem nyklassiska handelsmodellen, nya 

handelsmodellen och kombinerar med rörlighetsfaktorer, kan man skaffa en enkel lokal och 

agglomerationsteori. Några studier visar att utvandringen inte är positiv för hemländerna, 

eftersom den är en förlust för produktivitetssystemet i hemländerna. Och tillväxten minskar. Men 

andra teorier och empiriska studier är motsatsen till den uppfattningen. Enligt deras tolkningar 

ökar utvandringen genomsnittlig produktivitet som ett resultat av minskning av landsarbetskraft, 

(trots allt skickar de betalningsmedel hem), även om de inte investerar direkt i produktiva 

sektorer, men har den betydande multiplikator effekten på tillväxten58. Sambandet mellan 

migration och tillväxt är beroende på förhållande mellan befolkningen och ekonomitillväxten. 

Det finns två motsatsa teorier om detta. Ena säger att bristen på befolkning begränsar 

ekonomitillväxten. Därför är invandringen är bra och den andra teorin säger att överbefolkning är 

orsaken till att ekonomitillväxten går långsammare. Därför är migrationen också blir en börda för 

landets ekonomi59.  

I medium sikt, skapar utvandringar förbindelse mellan båda länderna. I förekommande kontakt 

minskar lingvistiska och kulturella skillnader och det gynnar den internationella handeln, 

investeringar och turism.  

Traditionella ekonomiska teorier , bl a, Lewis (1915-1990) och Heckscher – Ohlin, med avseende 

på internationell teori, säger att när tillväxten ökar minskar migrationen, eftersom 

inkomstskillnaden skulle minska, därefter minskar intresset för invandring. Men andra studier 

säger att inkomstskillnaderna minskar mellan två de länderna, men migrationen ökar och 

ovissheten leder till en negativt linjär mellan tillväxten och invandringen60.  

                                                 
57 Iranzo ( 2007, s 2) 
58 Falzoni (2004, s 6) 
59 Arthur (2004, s 169) 
60 Irbid (2004, s 171-172) 
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Daniel (1997) studerar migration och inrikes födda med allmän jämvikt handelsmodell och när 

han har analyserat allmän jämvikt migrationsmodell med modifierad Heckscher-Ohlin teori får 

han till resultat att migrationen skulle förändra migrationsproduktivitet och denna är beroende på 

migrations skicklighet och utbildning, eftersom utbildad arbetskraft har högre produktivitet (och 

således effekten på betesförhållandet) och minska reallönen för inrikes född yrkesutbildad 

arbetskraft samtidigt som reallönen ökar för outbildad inrikes född arbetskraft när utbudet för 

utbildad arbetskraft ökar. När han genomförde samma analys med Ricardiansmodell kom fram att 

negativ migration ’’ överskott’’ leder till att migration får en ogynnsam effekt 

handelsbytesförhållandet i hemland och en klar minskning av välfärden för landets invånare61. 

Iranzo (2007) beskriver i sin uppsats om migration och handeln i differentierat teknologiska 

världen, att kompletterande mellan teknologi och hög utbildad arbetskraft i moderna sektorer 

innebär att utbildad arbetskraft har mer incitament att migrera från fattiga länder till rika länder. 

En del av undersökningen som är särskilt inriktad på handelskostnad och arbetskrafts rörlighet 

visar att reallön för högutbildade personer i östra Europa inte ökar så mycket med fri handel. Så 

vinsten från liberaliserad handel i östra Europa ökar mindre i närvaro av handelskostnad. När 

arbetskraften immigrerar är incitamenten stor för att de flyttar från öst Europa till väst Europa. I 

detta fall är migrationen substitutet till handel. I synnerhet, när handelskostnaden är hög är en 

balans mellan in- och utvandringskostnad nödvändig.  

Migrationsstocken är stor för båda länderna och när man tittar på totala migrationsstocken ser 

man att iranska migrationsstocken kommer på tredje plats åren 1995 och 1999 i Sverige samtidigt 

som migrationsstocken för chilenare också är stor men avtagande. De båda grupperna är störst 

bland de länderna som är urval i undersökningen . 

På samma sätt är migrationsstocken för iranier samt chilenare stor i Danmark. 

Om vi tittar på följande cirkeldiagram ser vi tydligare.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Trefler (1997, Working No.6209) 
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Figur3. Invandrare i procent i Sverige år 1995 
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Figur4. Invandrare i procent i Sverige år 1999 
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Figur5. Invandrare i procent i Danmark år 1995 
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Figur6. Invandrare i procent i Danmark år 1999 
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3 Data och variabler 

3.1.1  Datainsamlingsmetoden  

Jag kommer att insamla data, om Sveriges handel, bruttonationalprodukter, avståndet mellan 

länder, användning av Internet blanda befolkningen, ytstorlek, bruttonationalprodukt per capita 

och invandrarstock i Sverige och Danmark samt för 44 andra länder. Den teori jag kommer att 

utgå från är ny handelsteori.  

I denna uppsats kommer jag att arbeta med bakgrunden till de data som användas för att med 

hjälp av handelsgravitationsmodellen genomföra en empirisk utredning av den ekonomiska 

effekten på handeln av Sverigesimmigration. Till denna undersökning har sekundärdata använts. 

Med sekundärdata menas den informationen eller statistiken som redan finns dokumenterad och 

varit undersökningens skriftliga källor 

3.1.2 Urval 

Kravet på slumpmässighet betyder att varje element i populationen ska ha en möjlighet att vara 

med i sannolikhetsurval. Möjligheten att vara lika för alla element är inte nödvändig, men den ska 

vara inte okänd. 

För min uppsats har jag valt att göra ett icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att de länder som 

ingår i urvalet inte utgör ett slumpmässigt val. Alla länder är tagna från FN:s databas. 

Representativiteten i urvalet är mycket brett, olika storlekar på länder och länder från alla 

kontinenter. I kontinenterna valdes länder i olika geografiska områden. Jag har inte tagit hänsyn 

till variabeln “havskontakt” trots att det finns länder i undersökningen som har tillgång till 

havskontakt som är mycket viktiga för handeln. Fattiga länder samt rika länder ingår. Länder med 

olika kulturella bakgrund, olika religionstillhörighet, olika politiska system och stabila länder 

samt instabila länder också är med. Det finns länder som är tätt befolkad och det finns också 

länder i undersökning som är glesbefolkade. Jag har inte bara tagit de länderna med stor 

utvandring i undersökningen.  

 

3.2 Variabler 

3.2.1 Beroende variabel 

Export: I den här uppsatsen menas alla varor som exporteras till andra länder med syftet att skapa 

en marknad för handel. 

Import : innebär att man tar in en vara till sitt land , från ett annat land. 
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 Exporten och importen är hämtad från organisation for Economic CO_operation and 

Developments (OECD) och jämförd med förenta nationerna (FN) s statistiska bas. Export och 

import är räknade med amerikaniska dollar62. 

3.2.2 Oberoende variabler 

Migration: menas de individer som har lämnat sitt land och bosätter sig utomlands på obestämd 

tid. 

 Migrationsstocken är de sammanlagda personer som bor i ett land med deras ursprung i ett annat 

land. Migrationen har jag insamlat från Data HUP. Data HUP är en gemensam databas för 17 

länder, där det finns möjligheter att fakta om immigrationsbakgrund samt antalet asylsökande, 

stocken och utländska medborgare i de länderna. Med stocken, som har användes i den här 

uppsatsen, menas sammanlagda personer som är födda i landet och de som bor i landet, men är 

född i ett annat land eller sammanlagda personer som har ursprung en annan nationalitet som 

nuvarande bor i ett annat land. Stocken för totala invandrare som bor i Sverige är inte tillänglig 

för allmänheten i Statistika Central Byrån och i HUP finns bara uppgifter för året 1990, 1999 och 

efteråt, därför jag har använt medelvärdet63. För att räkna ut medelvärdet använder jag det 

aritmetiska medelvärdet: 

X=1/nΣi
n

=1x .  

Stocken för invandrare i Danmark har jag jämfört i både databasen från HUP och den danska 

statistika byrån, stocken är nästan likadana i både baserna 

Avstånd: är en distans mellan två punkter, i våra fall är avståndet mellan två huvudstäder som är 

handelpartner. Avståndssiffror är från ”Calculate distance between two locations” och 

avståndsenhet är kilometer64. Totalt 46 länder ingår i undersökningen och av de har 44 länder  en 

bilateral handel med Sverige och Danmark. 

 Avståndet innehåller transportkostnader men också kostnader för att behålla varorna oskadade, 

kostnader för att avlämna i rätt tid samt kulturella och språkliga olikheter mellan länder65.  

BNP: Bruttonationalprodukter är ett mått på den totala ekonomiska verksamheten i ett land under 

en tidsperiod. 

                                                 
62 www. oecd.org och unstats.un.org 
63 www. Migrationinformation.org 
64 www.timeanddate.com 
65 Hammarlund (2004, s 19) 
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Ytan: I undersökningen ingår 44 länder av olika storlekar. Jag ska titta på om den variabeln har 

någon betydelse på internationell handel.  

EU-medlem: Denna union består nu av 27 medlemsstater. De driver en gemensam handelspolitik. 

Denna politik har till större del tillkommit genom internationella avtal under WTO. Grunden i 

avtalet utgörs av en gemensam tull mot tredjeland samt av gemensamma export- och 

importregler. Om ett land blir medlem i unionen innebär en övergång från ett frimarknadsområde 

till en tullunion samt att handelshinder elimineras. EU-medlem är en dummyvariabel om länderna 

är med i samma union. 

BNP per capita: det hopräknade värdet av en stats totala konsumtion av varor och tjänster plus 

totala handeln minus importen, plus totala investeringen, dividerad med totala statsbefolkning. 

Internet: kommunikationerna har blivit snabbare mellan länderna genom Internetkontakter, man 

kan säga att handel har omorganiserat sig med interners uppkomst. Internet skapar möjligheter att 

betrakta marknaden på ett mycket verksammare sätt än marknadens mellanhänder. Internet 

möjliggör att förbinda marknadsförare till konsumenten. Det åstadkommer även nya 

handelområden, där transaktionskostnaden tidigare varit dyr. Vad som gjort den snabba 

utvecklingen genomförbar har varit kraftig minskning av nyetableringshindren66. Bruttonational 

produkten (BNP), andel av personer som har till tillgång till Internet av hundra personer och BNP 

per capita är också framställda från FN: s statistisk.  

 

3.3 Deskriptiva data om handel och migrationseffekten 

Syfte med deskriptiv data är att åstadkomma beskrivningen av individer, situationer eller 

fenomen i vårt samhälle. I den här undersökningen skildras deskriptiva data för att kunna 

tydliggöra om det går att jämföra Sveriges och Danmarks migrationseffekt. I den här delen 

undersöks deskriptiva data om ländernas export, migrationsstock och andra variabler. Av tabell 1 

nedan, kan man se hur variablernas medelvärde skiljer sig åt och maximum och minimum 

markerar lägsta och högsta värdet samt är tecken för variablers spridning. Standardavvikelsen är 

spridningsmått för det material som är med i undersökningen67. Se Deskriptiva Statistik också i  

 

 

                                                 
66 Eliasson (2004, s 108) 
67 Wahlgren (2007, s 67) 
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Appendix 1 

N längst ner betyder att av de totalt 44 länder är det 39 som har ett värde på alla sju variablerna 

för året 1999. 

Tabell 1. Deskriptiva Statistik för svensk handel år1999 

 

 

  N Minimum Maximum Medelvärde St-avvikelse  

EXPORT 44 524 986 792524234 123 000 249 156374736 

IMPORT 
44 30000 651 850 117 71874746 

121 689 031,4

8 

MIGRATION95 44 88 45304 3903 8182 

AVSTÅND 44 386 13069 6 640,7955 3724,81055 

BNP* 39 4,26 1 100 000 58505,84 204 377 

YTAN 44 2875 8511965 712 771 1414410 

BNP-CAP 44 255 18292 2876 3545 

INTERNET 44 0,00 13,90 2,6 3,5 

EU-medlem 44 0,00 1,00 0,09 0,29 

 N  39         

 

*  109  dollar      

 

3.4 Uppskattning av gravitationsmodellen 

Nyckeln till denna uppsats är att uppskatta migrationseffekten på handel med 

gravitationsmodellen. Dessutom valdes ytterligare variabler som har viktiga samband med 

handel, bl. BNP, BNP per capita, Internet, avstånd, EU-medlem samt ytan. Man brukar 

logaritmera samtliga sidor av gravitationsekvationen. Den omvandlingen leder till att det nu är 

exportelasticiteten för egenskaperna som estimeras: 

LnExportjit = a + ß1Lnmigrationijt + ß2LnBNPit + ß3LnBNPcait + ß4 Lnavståndij + ß5 LnYtani+ ß6                     

LnInternetit + ß7EU-medlemi + εijt   .                                   

 

LnImportijt = a + ß1Lnmigrationijt + ß2LnBNPit+ ß3LnBNPcait + ß4 Lnavståndij + ß5 LnYtani+ ß6 

LnInternetit + ß7EU-medlemi + εijt                                        

 

Exportji  är exporten från land j till i under perioden t  

Importij  är import från land i till j under perioden t  
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Migrationijt är migrationsstocken från land i till j under perioden t. 

BNPit är bruttonationalprodukten under period t  

BNP/capit är bruttonationalprodukten per invånare under period t i land i 

Avståndij är distansen mellan huvudstäderna i länderna 

Ytan är länderstorlek för de länderna som ingår i studien 

Internetit är andelspersoner som har tillgång till den under period t 

EU-medlemi är en dummyvariabel som är 1 för EU-medlem annars 0  

Där effekten på den beroende variabeln (export) beror på regressionskoefficienten ßi som visar på 

den procentuella exportförändringen när oberoende variabler ökar eller minskar med en procent. 

 

3.6 Export och handelspartner 

Sverige och Danmark har exporterat mest till samma länder året 1999 och 2004. Man kan se en 

tydlig tendens i de fyra olika figurer med undantag för Sveriges export som är US största 

mottagarland under året 2004. 

Figur7. Sveriges varuexport till stora mottagarländer, 109 dollar, år 1999  
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Figur8. Sveriges varuexport till stora mottagarländer, 109 dollar, år 2004 
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Figur9. Sveriges varuimport från andra länder , 109 dollar, år 1999  
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Figur10. Sveriges varuimport från andra länder , 109 dollar, år 2004 
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Figur11. Danmarks varuexport till stora mottagarländer, 109 dollar, år 1999 
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Figur12. Danmarks varuexport till stora mottagarländer, 109 dollar, år 2004 
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Figur13. Danmarks varuimport från andra länder 109 dollar, år 1999 
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Figur14. Danmarks varuimport från andra länder , 109 dollar, år 2004 
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Om vi studerar cirkeldiagrammet om invandrare procent och stapeldiagrammet om 

handelspartner i Sverige samt Danmark ser vi att i Sverige är finska invandrare den största 

gruppen och i Danmark är naturligtvis turkiska invandrare är största. Men om vi tittar på 

svarskategorier i stapeldiagram är Tyskland och USA är största handelspartner till Sverige i 

respektive år 1999 och 2004.  Tyskland är största handelspartnern till Danmark och efter den 

kommer Sverige. Vi bör ta hänsyn till ländernas storlek, exempelvis USA är mer än 28 gånger 
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större än Finland och Tyskland är också större än Finland men Turkiet är mer än 12 gånger större 

än USA och Tysklands storlek är halvan av Turkiets storlek. 

 

Tabell 5: Handel i procent i Sverige åren 1999 och 2004 

Export Finland Turkiet Import Finland Turkiet 

1999 6,34 1,33 1999 5,78 0,29 

2004 5,81 0,81 2004 6,52 0,69 

 

Tabell 6: Handel i procent i Danmark åren 1999 och 2004 

 

Export Finland Turkiet Import Finland Turkiet 

1999 3,44 0,37 1999 2,87 0,52 

2004 3,08 0,4   2004 2,2 0,98 

 

Om jag tittar på tabell 5 och 6 ser jag tydligt att Sverige exporterar mer till båda länder än 

Danmark och Danmark importerar mer från Turkiet än Sverige men mindre från Finland. Här ser 

jag att turkiska migrationstocken har mer effekt på import än export i Danmark. Finska 

migrationstocken har nästan samma effekt på export och import i Sverige. 

Om jag tolkar detta resultat med hypotesen som är grundläggande för min studie kommer jag till 

att Turkiet bör vara största handelspartner till Danmark eftersom Turkiet har största invånare i 

Danmark. På samma sätt som Finland har största invånare i Sverige men Finland är inte största 

handelspartner till Sverige. 

Om jag tänker på avståndet mellan handelspartner har avståndet stor betydelse för att Danmark 

har mer handel med närliggande länder, Tyskland och Sverige jämfört med Sverige. Om jag tittar 

på figur 7 till 14 ser jag  att Sverige har mer handel med Tyskland och Storbritannien än 

Danmark under 1990 och mer med US och Tyskland under 2004. 
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4 Analys  

4.1 Korrelationsanalys 

Det är vanligt att göra ett signifikanstest på följande sätt: Förkasta H0 d.v.s. anta att migrationen 

har effekt på handel, om ź är tillräckligt stort, säg ź ≥ ā, men inte annars. Kvantitet ā bör 

fastläggas så att sannolikheten är liten att H0 förkastas om H0 skulle vara sann68.  

Korrelationsanalys betyder att ta reda på hur i stor utsträckning min hypotes stämmer överens 

med en rät regressionslinje och den visar hur starkt sambandet är mellan olika variabler, i min 

uppsats är sambandet mellan export och andra variabler. Korrelationskoefficienten berättar inget 

om hur mycket regressionslinjen lutar utan upplyser endast om hur nära linjen som mitt stickprov 

ligger. En positiv korrelation och negativ korrelation visas av plus- respektive minustecken69. 

Man brukar använda spridningsdiagram för att illustreras sambandet mellan en variabel på 

horisontell axel och en variabel på lodrät axel på ett skal mellan -1, +1. Det har ingen betydelse 

vilken variabel man har på vilken axel70.  

I min undersökning fick jag olika värden på korrelationen. Determinationskoefficienten R2 är en 

koefficient som anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (Y) som kan 

förklaras av variationer i den oberoende variabeln (X). Jag tittar på Pearson-korrelation 

exempelvis, mellan export och migrationsstocken år 1999 i Sverige som är 0,580 så är R2 = 

(0,586) 2  = 0,343. Detta innebär att 34 % av variation i  export förklaras av variationen i 

migrationsstocken. Jag tolkar andra variabler i samtliga tabeller på samma sätt. I mitt exempel 

med en korrelationskoefficient på 0,580 och 44 länder så blir p-värdet < 0,001 och jag kan  

förkasta nollhypotesen. Det linjära sambandet är statistiskt säkerställt. 

Jag ser i Spridningsdiagram Appendix 3  att migrationsstocken har ett tydligt samband men också 

en stor spridning kring en linje genom punktsvärmen. Detta betyder att i min hypotes  bör man 

vara försiktig med att dra slutsatser när man funnit ett samband. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Blom (1998, s 121) 
69 Gujarati (2003, s 23-24 och 70) 
70 Wahlgren (2007, s 94) 
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Tabell 7: Bivariat korrelation i svensk handel året 1999  

 

               Export  Import     BNP    Migration   Avstånd  Ytan  BNPcap  Internet     EU-medlem 

 Export       1                                                        

 

Import       0,757**   1 

 

 BNP          0,196   0,340*      1                

 

Migration  0,580**  0,486**  0,375*      1              

 

Avstånd   -0,235     -0,263    0,208     -0,142     1               

 

Ytan        0,393**   0,309*   0,427**   0,335*   0,36*      1                    

 

BNPcap   0,507**  0,348*   -0,224      0,138    -0,132   -0,203     1          

 

Internet    0,494**   0,467**  -0,116    0,242    -0,242    -0,182     0,808**    1             

 

EU-medlem 0,197    0,163     -0,328*  0,122     -0,554**   -0,076     0,118    0,26    1 

Antal observationer 44                

 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig) 
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Tabell 8: Bivariat korrelation i svensk handel året 2004  

 

               Export    Import  BNP   Migration   Avstånd  Ytan  BNPcap  Internet  EU-medlem 

 Export       1                                                        

 

Import       0,825** 

  

BNP          0,289 0,450**      1                

 

Migration  0, 537** 0, 486**  0, 388*      1              

 

Avstånd   -0,315*-0,339*    0,098     -0,178     1               

 

Ytan        0,424** 0,215   0,235   0,315*     0,360*      1                    

 

BNP-Cap 0,401** 0,500** -0,032      0,153    -0,324  -0,240    1          

 

Internet    0,323**  0,486**  -0,044    0,190    -0,360   -0,198     0,731**   1  

 

EU-medlem 0,170  0,189     -0,283     0,106     0,559**   -0,076    0,205     0,269  1            

 

Antal observationer 44                

 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig) 
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Tabell 9: Bivariat korrelation i dansk handel året 1999  

 

               Export  Import   BNP   Migration   Avstånd  Ytan  BNPcap  Internet EU-medlem 

 Export       1 

 

Import     0,244                                                        

 

 BNP          0,126  0,213       1                

 

Migration   0,370*  0,157   0,438**    1              

 

Avstånd     -0,406** -0,091   0,194      -0,046     1               

 

Ytan           0,247 -0,073       0,427**     0,354*     0,358*      1                    

 

BNPcap     0,440** 0,146   -0,224       -0,051      0,078   -0,203     1          

 

Internet       0,470** 0,176    -0,125      0,080       -0,098    -0,125     0,852**    1             

 

EU-medlem 0,181 -0,148     -0,328*    -0,159       0,465**  -0,072     -0,118     0,270 1 

Antal observationer 44                

 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig) 
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Tabell 10: Bivariat korrelation i dansk handel året 2004  

 

               Export   Import   BNP   Migration   Avstånd  Ytan  BNPcap  Internet  EU-medlem 

 Export       1  

 

Import     0,282                                                       

 

 BNP        0,250  0,262       1                

 

Migration   0,536** 0,148   0,336*    1              

 

Avstånd   -0,383* -0,064   0,136      -0,186     1               

 

Ytan        0,328*   0,008     0,236    0,302*      0,358*      1                    

 

BNPcap    0,439**0,204   -0,032    -0,044     0,269    -0,240    1          

 

Internet     0,390** 0,291   -0,044    0,147     -0,303*    -0,198     0,731**    1    

 

EU-medlem 0,196 -0,027   -0,283    -0,040    -0,465**  -0,076   0,205      0,269   1         

 

Antal observationer 44                

 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig) 

 

Jag ser tydlig en 2-sidig statistiskt signifikant på 0,01 nivå på migrationsstocken, BNP/capita och 

Internet i båda länder, med undantag för migrationen i Danmark som är statistisk signifikanta på 

nivå 0,05, under året 1999 och 2004, vilket troligtvis beror på den höga korrelation som 

förekommer mellan exporten och de variablerna. Om jag tittar på korrelation mellan exporten  

och avståndet ser jag ingen signifikant mellan de under året 1999 i Sverige men däremot är 



 40 

relationen mellan de är signifikanta i resten av  de tabellerna. Sambandet mellan export och BNP 

samt EU-medlemskapet  är positiva men inte signifikanta i alla tillfällen men resultatet ändrar sig 

något i två olika tidsperioder. Om vi jämför korrelation mellan export och import i båda länderna 

ser jag att korrelationen är starkare i Sverige än Danmark.  

Korrelationen mellan import och migrationen är också lägre i Danmark än i Sverige och 

sambandet mellan import och avståndet i båda länderna har en svag negativ relation med 

undantag för året 2004 som är signifikanta på nivå 0,05 för Sverige. Jag ser också att landets 

storlek har mer betydelse för export och import i Sverige än i Danmark. Om jag jämför våra 

resultat med Roses (2001) resultat har korrelationen nästan samma tendens som deras 

undersökning men i Rose uppsatsen ingår bara avstånd, BNP, BNP/capita, ytan och andra 

variabler sam inte ingår i min undersökning.   

 

4.2 Multipel regression  

 Man brukar titta på regressionsvariabler i samband mellan tider och andra variabler för att se hur 

de förändras med tiden. Men när man studerar samband mellan variablerna är man inte  säker på 

att den genomsnittliga ökningen i oberoende variabeln innebär att storheten i beroende variabler 

är orsaken till att den ökar. 

 

Tvärsnittregressionsanalys för svenska handel  

I fyra följande tabellerna 11, 12, 13 och 14  undersöktes 44 länder som har handelpartner med 

Sverige samt Danmark, där sju kontroller variabler användes. De kontrollvariabler som används 

är BNP, Migration, avstånd, ytan, BNP per capita, EU-medlem samt Internet. Modellen som 

använts är en tvärsnittsregression. 

Ur tabell 11 och 12 kan utläsas att kontrollvariablerna som används för att se handelspåverkan 

har förväntade tecken. Avståndet är negativ signifikant på 0,1 nivå och ges effekt för båda fallen, 

vilket enligt teorin blir så, om den uppskattade mätningen sker mellan två punkter. Avståndet är 

mer kostsamt för importen än exporten. Här är mätningen mellan Stockholm och andra länders 

huvudstad. Jag ser att BNP har en positiv effekt på Sverige export samt import och ökad BNP ger 

en ökad benägenhet att importera samt BNP är signifikant på 0,1 nivå för import år 1999 och 

2004. BNP per capita visar en signifikant nivå på 0,1 för export och import. Handeln påverkar 

också positivt med landvolymen och i den här undersökningen ser jag också plustecknen för ytan 



 41 

är signifikant i samtliga fall. På min huvudfråga: vilken effekt har migrationsstocken, ser jag att 

utvandringen har signifikant effekt på export år 1999 samt under det andra tillfället indikerar 

migrationsstocken en svag positiv effekt på export.  

EU-medlems länder har också betydelse för handel men deras effekt är svaga.  

Internet har också positiv samband med handel. Regressionen visar även en hög förklaringsgrad 

på 0,730 samt 0,614 för respektive år 1999 och 2004 för Sveriges export och en medelmåttig på 

0,553 samt 0,591 för respektive år 1999 och 2004 för Sveriges import. Förklaringsgraden innebär 

att procenten av variabeln i datamaterialet kan förklaras med hjälp av regressionen, exempelvis 

R2 för år 1999 är 0,730 för exporten. Detta innebär att 73 % av variabeln kan förklaras med hjälp 

av regressionen eller med de oberoende variablerna.                      
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Tabell 11: Sambandet mellan Migration och Export i Sverige 

Variabler        Sverigeexport               Sverigeexport 

                            1999                                   2004 

 BNP                0,0180                                 0,0450 

                         (0,055)                               (0,048) 

 

Migration          0,243**                              0,125 

                         (0,126)                                (0,126) 

 

Avstånd          -0,641**                             -0,721**  

                        (0,224)                                (0,216) 

 

Ytan                0,509**                               0,480** 

                       (0,106)                               (0,097) 

 

BNPpercap       0, 772**                            0,549** 

                         (0,254)                              (0,217) 

 

Internet            0,093                                 -,081 

                        (0,167)                               (0,190) 

 

Eu-medlem      -0,305                                 -0,458 

                         (0,666)                               (0,612) 

Observation        37                                          40 

R2                        0,730                                                   0,614 

** är signifikant på 0,1 nivå 

Siffrorna inom parantes är standardavvikelse. 
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Tabell 12: Samband mellan Migration och Import i Sverige 

Variabler        Sverigeimport              Sverigeimport 

                            1999                                    2004 

 BNP                0,169**                                  0,263** 

                         (0,123)                                   (0,081) 

 

Migration          0,170                                    -0,040 

                         (0,253)                                    (0,211) 

 

Avstånd          -1,194**                                 -0,778**  

                         (0,452)                                   (0,363) 

 

Ytan                0,691**                                 0,462** 

                        (0,214)                                  (0,164) 

 

BNPpercap       0, 524**                              0,885** 

                         (0,513)                                (0,366) 

 

Internet            0,336                                    0,086 

                        (0,337)                                (0,321) 

 

EU-medlem     -0,515                                  0,368 

                         (1,342)                                (1,030) 

 

Observation        37                                        40 

R2                        0,553                                                    0,591 

** är signifikant på 0,1 nivå 

Siffrorna inom parantes är standardavvikelse. 
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Tvärsnittregressionsanalys för Danska Export  

I följande tabell undersöks 44 länder som är handelpartners till Danmark. I tabell 13 och 14 tolkas 

huruvida de kontrollvariabler som används för att mäta handelspåverkan har förväntade tecken. 

Som framgår, är avståndet, negativt signifikant på 0,1-nivån och ger effekt i båda fallen, vilket 

överensstämmer med teorin, om den uppskattade mätningen sker mellan två punkter. Vidare 

framgår att avståndet är mer kostsamt för importen än exporten. Här avser  mätningen mellan 

Köpenhamn och de andra ländernas huvudstäder. Jag inser att om Danmark exporterar till de 

andra länderna har BNP en svag negativ effekt på export under år 1999 och en positiv effekt i år 

2004.  

BNP är signifikant  på 0,1-nivån för import vid båda undersökningstillfällena.  BNP per capita 

har ett positivt samband med exporten samt en signifikant på 0,1-nivån vid båda 

undersökningstillfällena. 

Exporten påverkas positivt av storleken på landet vilket också bekräftas i denna undersökning. 

Jag kan konstatera att plustecknen för landytan är signifikanta. 

Min huvudfråga gäller vilken påverkan migrationsstocken har på handel. Jag ser att migrationen 

har signifikant effekt på exporten samt att invandringen indikerar en positiv effekt på handeln. 

Migrationen har en större påverkan på den danska exporten än den svenska och effekten blir ännu 

större om man beaktar att invandringseffekten är avtagande i Sverige. Om jag istället tittar på 

dansk import, ser jag att migrationsstocken har en svag effekt. 

Internet har ett positivt signifikant samband med exporten under 1999 men negativt under 2004. 

Internet har också en signifikant påverkan på dansk import under 2004. 

Också för EU-medlemmarna gäller att interneten har en påverkan på handeln. För exporten är 

påverkan högre under 2004 än under 1999 och för importen har interneten signifikant påverkan 

under 1999. 

 Regressionen anger en hög förklaringsgrad för exporten på motsvarande 0,662 och 0,641 för 

1999 respektive  2004..                      

Ur tabell 11, 12, 13 samt 14 kan utläsas att kontrollvariablerna som används för att granska 

export och import överlag har proportionell i förhållande. Så länge avståndet ökar mellan två 

parter stiger transportkostnaden, vilket enligt gravitationsmodellen minskar handeln. Länderna i 

modellen följer detta mönster. Från resultaten av regressionsanalysen kan jag utläsa att 

migrationsvariabeln har signifikant i tabellerna 11, 12 och 13 för året 1999. Invandrargrupper i 
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Sverige har emellertid mindre effekt på svensk handel än invandrare i Danmark har, under  2004. 

Det betyder att nollhypotesen som jag har testat kan förkastas, vilket innebär en positiv inverkan 

på handel. 

Tabell 13: Samband mellan Migration och Export i Danmark 

Variabler           Danmarkexport              Danmarkexport 

                          1999                                  2004 

 BNP                  -0,010                                0,028 

                          (0,052)                               (0,42) 

 

Migration            0,233**                            0,407** 

                          (0,110)                                (0,115) 

 

Avstånd             -0,827**                            -0,559**  

                          (0,207)                                (0,211) 

 

Ytan                   0,298**                             0,321** 

                          (0,094)                               (0,091) 

 

BNPpercap       0, 356**                              0,722** 

                         (0,260)                                (0,200) 

 

Internet            0,175**                                -0.159 

                         ( 0,171)                                ( 0,179) 

 

EU-medlem     - 0,243                                   0, 214 

                        (0,579)                                   (0,530) 

 

Observation      36                                              41 

R2                        0,664                                                         0,691 

** är signifikant på 0,1 nivå 

Siffrorna inom parantes är standardavvikelse. 
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Tabell 14: Sambandet mellan Migration och Import i Danmark 

Variabler           Danmarkimport              Danmarkimport 

                          1999                                      2004 

 BNP                  0,214**                                0,202** 

                          (0,182)                                  (0,145) 

 

Migration            -0,160                               - 0,103 

                          (0,381)                                 (0,396) 

 

Avstånd             -0,637                                  -0,062  

                          (0,718)                                 (0,724) 

 

Ytan                   0,001                                   -0,007 

                          (0,326)                                 (0,313) 

 

BNPpercap       0, 491                                  -0,082 

                         (0,900)                                 (0,684) 

 

Internet            0,094                                     0.637** 

                         (0,592)                                  ( 0,602) 

 

EU-medlem     -2,037**                               -0,494 

                         (2,005)                                  (1,816) 

 

Observation      36                                              41 

R2                        0,135                                                        0,132 

** är signifikant på 0,1 nivå 

Siffrorna inom parantes är standardavvikelse. 
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4.3 Ekonomiska effekten  

Om jag gör en matematisk beräkning med hjälp av en gravitationsekvation kan jag bedöma hur 

stor effekt migrationsstocken har på handel. Denna uppfattning baseras på teoretiska modeller 

och empiriska studier av migrationseffekten på import- och exportvolymen. Jag ser att 

migrationen har positiv inverkan på export i båda länderna och att skillnaderna är tillräckligt stora 

för att man se migration ens betydelse för ekonomin. Om jag tar hänsyn till omfattningen av 

migration i båda länderna ser jag att skillnaden i ekonomisk effekt blir större i det land där antalet 

invandrare är störst. Se Appendix 2. 

Enligt Ekberg är migrationens ekonomiska effekt i stor sätt beroende av migrationens egen 

ekonomiska assimilering71. I teorier för internationell handel antas arbetskraft vara en 

landsspecifik produktionsfaktor sålunda att migrationen ofta antas vara ett substitut för handel, 

d.v.s. borde minska handel.  Så är inte fallet i min undersökning. I stället ser jag att migrationen 

har stor effekt på handel, special på export. Jag kan förklara en del av  migrations ekonomiska 

effekt med  Ekbergs tolkning.  

Resultatet gör att hypotesen ej kan förkastas, då jag kan se ett direkt samband mellan en ökade 

handel och migrationen. De värden som regressionerna ger överstämmer med de resultat som 

förväntades enligt teorin. De positiva värdena visar att migrationsstocken har en positiv effekt på 

handel. De flesta regressionsresultaten är dock signifikanta på 1 % nivå vilket gör att resultatet 

måste tolkas med viss försiktighet.  

Resultatet är förenligt med Krugmans nyhandelsteori och följer mönstret från några av de tidigare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Ekberg (2002, s 3) 
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4.4 Slutdiskussion  

Handel har mycket stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Handel kan ske inom ett land, mellan 

konsumenterna och marknaderna, s.k. autarki, eller med ett annat land,  som då har en öppen 

ekonomi. Frihandel, handel utan (stängda) gränser är alltid mer fördelaktig. Den är inte bara en 

process avsedd att byta varor och tjänster utan skapar även relationer mellan individer i det 

globala samhället. Genom handel öppnas  möjligheter att verka för att liberalisera och 

demokratisera de länder som har svårt att acceptera ett öppet samhälle och demokratiska 

institutioner. Man vet att skälet till att medborgare utvandrar, är i de flesta fall, att en reaktionär 

grundsyn genomsyrar hela samhället och dessa institutioner. 

Migrationseffekten 

Om jag börjar med att tolka vårt analysresultat ser jag utan tvekan att migrationen har en positiv 

effekt på handelsvolymen med hur migrationspåverkan förklaras med teorin som jag har baserat 

uppsatsen på. Före mig undersökte några forskare det här området med hjälp av 

gravitationsmodellen och fick intressanta resultat. För att undvika missförstånd jämför jag mitt 

resultat med dem. 

 Helliwell (1997), Koenig (2006) och Gustavo (2007) kom alla till samma resultat att migrationen 

har en positiv effekt på export.  Men deras förklaring är annorlunda än exempelvis Helliwell som 

tror att den positiva effekten försämrar hemlandsarbetskrafts lön. Koenig säger ingenting om 

arbetskrafts lön försämrade och han tror att den effekten påverkar mer affärsförbindelse mellan 

invandrarhemland och Frankrike således att den globala marknaden utvidgas.  

Gustavo tror att effekten är ett positiv tecken på förbättring i den bolivianska marknaden 

samtidigt som han påpekar att migrationseffekten inte så stark som i industrialiserande länder. I 

alla de tre undersökningarna är effekten signifikant på nivå 1 % på samma sätt som i vår 

undersökning (parametrarna har skaffats på samma sätt som våra) med undantag för året 2004 i 

Sverige. Men migrationseffekten är större för den bolivianska exporten än för den svenska 

exporten. Kanske hans tolkning beror på att tills nu är forskningen liten i detta område om man 

jämför med andra området som påverkar handel. Vi kan även ta hänsyn till den tiden som det för 

att invandrare att komma in i svensk och dansk arbetsmarknad och skapande av nya 

kommunikationer. Krugman hävdar att internationella faktorrörelser ofta är ett substitut för 

handel enligt Heckscher-Ohlin teoremet, så det är inte överraskande att internationell 

arbetskraftsmigration har samma orsaker och ger samma effekter som internationell handel som 
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baserar sig på skillnader i resurser. Arbetskraft flyttar från länder där det finns arbete i överflöd 

till länder där tillgången är knapp. Dessa rörelser ökar totalt produktion i världen samt exporten72. 

Även när det handlar om kommunikationer och kunskap om omvärlden kan det funderas att 

Danmark och Sverige har ett försprång och de har mest handel med västländerna. De länderna 

som är med i undersökningen har till senare tiden isolerat sig från västerländerna och bristande i 

deras teknologiska nivå och kunskaper är en annan orsak att de har mindre handel med de båda 

länder. Man bör inte glömma att migrationsstocken inte bara är resultatet av arbetskraftsöverskott 

i deras hemland, andra faktorer kan vara bl a politisk instabilitet, etniska tendenser, lag och 

ordning, externa konflikter, interna konflikter samt religiös tendens. Den senare orsaken har stor 

betydelse för handel mellan länder och påverkar negativt och skapar även en viss ekonomisk 

osäkerhet och bristen på förtroende för att göra affärer.  

Geografiska avståndet 

Effekten av geografiska avståndet på handel har inte förändras mycket övertiden och har en 

negativ signifikant effekt i samtliga tidigare undersökningar, exempelvis, Rose (2001), Walsh 

(2006), Helliwell, Koenig, Gustavo samt i vår uppsats. Man kan förklara en del med 

transportkostnad, och resten med skillnaden i kultur, språk, frihandelsområde, gränser och 

tullunioner mellan länderna. Om man tittar på bästa svenska handelspartner ser vi att tendensen 

för avståndet har mindre betydelse och svensk marknad är mer intresserad i de länderna som har 

högteknologi som US, Tyskland och Storbritannien än närliggande länder. Man kan tolka detta 

fenomen med Krugmans teori d.v.s. stordriftsfördelar och specialisering. De länderna med hög 

teknologi samt Sverige producerar olika varianter av en vara, sålunda kan handel mellan länderna 

ge konsumenterna fler möjligheter att välja mellan och sådan handel benämns intra-industriell 

handel och den beror inte på komparativa fördelar. Istället kan det bero på stigande avkastning 

eller skalekonomi, det vill säga en tendens att kostnaden per enhet sjunker i takt med att 

volymerna ökar.  

BNP och BNP/per capita 

Enligt gravitationsmodellen är BNP och BNP/per capita är proportionell mot handel, dvs. Om 

BNP eller BNP/per capita ökar så ökar också handeln. 

Glick (2001) och Gustavo (2007) visar att båda variabler har en positiv effekt på export. Tong 

(2004) som har studerat Kinas exporteffekt på Asiens länder med gravitationsmodellen, har 

                                                 
72 Krugman (2006, s 165) 
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kommit fram att export och import påverkas också av BNP och BNP/capita och har stark 

korrelation med varandra. Vi ser samma tendens i vår undersökning men BNP/capita har mer 

effekt på export och import i båda länder. BNP har positiv effekt på expor men den har inte sådan 

effekt på dansk export, även om den har svag negativ effekt på dansk export under året 1999. 

Enligt Krugmans teori ger den ökade intrahandeln mellan två länder en omallokering inom 

branscher och ett bättre utnyttjande av stordriftsfördelar som sänker produktionskostnaderna. 

Konsumententerna får tillgång till större produktvariation och samtidigt lägre priser73. Den leder 

till kostnadsbesparningen av BNP  således ökar BNP . 

Internet 

Whinston (1996) definierar e-handel (Internet) som en modern affärslösning som understödjer 

företag samt för konsumenter att minska sina kostnader samtidigt som de får snabbare transport, 

bättre kundtjänst och förbättrad produktivitet och konkurrens genom att ge tillgång till en global 

marknad. Dessutom ges företag mer tids- och kostnadsbesparande metoder. Med 

gravitationsmodellen har vi visat att Internet har positiv effekt på export och import med 

undantag för året 2004, då har Internet negativ effekt på export i båda länder. Internet effekten 

kan leda till att den elektroniska marknadsplatsen ersätter den pappersbaserade transaktionen och 

reducerar kostnaden för alla partner74.  

Ytan och EU-medel har också effekt på handel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Krugman (2006, s 144) 
74 Andrew (1996, s 40) 
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Urval länder i undersökningen 

 

Albanien                                Kuba                              

Angola                                  Kuwait                                             

Argentina                              Lettland          

Vitryssland                            Libanon         

Bangladesh                           Litauen          

Bolivia                                   Malaysia         

Brasilien                                Marocko         

Bulgarian                               Filipinerna     

Chile                                      Nicaragua       

Costa Rica                            Saudiarabien    

Egypten                                 Nigeria   

El Salvador                            Pakistan                                    

Estland                                  Peru 

Ghana                                    Paraguay 

Guatemala                             Rumänien 

Haiti                                       Sydafrika 

Indien                                    Tunisien 

Indonesien                            Uganda 

Iran                                       Uruguay 

Israel                                    Venezuela 

Jamaica                                Zambia 

Jordanien                              Danmark 

Kenya                                   Sverige 
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Appendix 1 

Deskriptiva Statistik 

Tabell 2. Deskriptiva Statistik för svensk handel år 2004 

  N Minimum Maximum Medelvärde St-avvikelse  

EXPORT 44 1 161 685 1130402461 217 905 057 270635657 

IMPORT 44 18547 923 319 117 122864274 197 118 406 

MIGRATION95 44 104 50525 4332 8835 

AVSTÅND 44 386 13069 6640 3724 

BNP* 41 5,42 2460000 160 035,4 551543,8 

YTAN 44 2875 8 511 965 712771 1 414 410 

BNP-CAP 44 281 21377 3599 4270 

INTERNET 44 0,20 50 12 11,9 

EU-medlem 44 0,00 1,00 0,09 0,29 

 N  41         

 

*  109 doller                

  

 

Tabell 3. Deskriptiva Statistik för dansk handel år1999 

  N Minimum Maximum Medelvärde St-avvikelse  

EXPORT 44 905 600 244726907 47 260 998 57967494 

IMPORT 44 2085 212 876 336 41074890 61 971 311 

MIGRATION95 44 24 11367 1260 2552 

AVSTÅND 44 724 12609 6368 3652 

BNP* 41 5,42 2460000 160 035,58 551543,78 

YTAN 44 2875 8 511 965 712771 1 414 410 

BNP-CAP 44 255,00 18292,00 2 876,3864 3545 

INTERNET 44 0,00 13,90 2,52 3,59 

EU-medlem 44 0,00 1,00 0,09 0,29 

 N  41         

 

*  109     doller        
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Tabell 4. Deskriptiva Statistik för dansk handel år2004 

  N Minimum Maximum Medelvärde St-avvikelse  

EXPORT 44 1 161 195 302106305 68 328 328 80396774 

IMPORT 44 6878 401 436 469 72460990 110 597 822 

MIGRATION95 44 38 11860 1463 2725 

AVSTÅND 44 724,00 12609 6368 3652 

BNP* 41 5,42 2460000 160 035,58 551543,78 

YTAN 44 2875 8 511 965 712771 1 414 410 

BNP-CAP 44 281 21377 3599 4270 

INTERNET 44 0,20 50,2 12,5 11,9 

EU-medlem 44 0,00 1,00 0,09 0,29 

 N  41         

 
• 109     doller        

 

 

 

 

 

 

Appendix 2 

Migrationeffekten på export och import i båda länder 

Tabell 15: Migrationeffekten på export i Sverige år 1999 och 2004 

Land Expmm9 Expum9 Skillnad  Expmm4 Expum4 Skillnad 
Albanien 3941505 4 303 055 -361550  26 756 526 30200694 -3444168 
Angola . . .  . . . 
Argentina 4, 00E+08 5E+008 -4E+007  3,00E+08 3,00E+08 667 573,8 

Vitryssland 25 748 602 53378592 -3E+007  1,00E+08 2,00E+08 -4,15E+07 

Bangladesh  
. . 

 49643334 45 614 776 4028558 
Bolivia 38 286 634 38091279 195 355,1  55889259 54 257 071 1632188 
Brasilien 4,00E+08 5E+008 -7E+007  6,00E+08 6,00E+08 -9906572 
Bulgarien 83361986 70 953 685 12408301  2,00E+08 2,00E+08 19 234 227 
Chile 3,00E+08 2E+008 1E+008  3,00E+08 2,00E+08 63 064 227 

CostaRica  . 
. . 

 41 437 243 53603936 -1,00E+07 
Egypten 1,00E+08 1E+008 -5341329  2,00E+08 2,00E+08 -6447101 
El Salvador  12330789 8 639 929 3690860  21 303 535 17581747 3 721 787 
Estland 4,00E+08 3E+008 73 658 507  5,00E+08 4,00E+08 59566806 
Ghana . . .  35 465 278 34664905 800 372,6 

Guatemala  18 475 075 
20848955 -2373880 

 45 221 915 47897393 -2675477 
Haiti 2124546 3 055 900 -931354  . . . 
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Indien 1,00E+08 88258880 21 881 672  3,00E+08 3,00E+08 31862054 
Indonisen 57 430 384 81542993 -2E+007  2,00E+08 2,00E+08 -4,00E+07 
Iran  5,00E+08 3E+008 2E+008  9,00E+08 7,00E+08 2,00E+08 
Israel  2,00E+08 2E+008 -2E+007  1,00E+08 1,00E+08 1 696 818 
Jamaica  8 126 341 12304831 -4178490  15 643 250 18712741 -3069491 
Jordanien 39827728 40 571 213 -743485  75 018 863 73773396 1 245 466 
Kenya 5 339 533 4504817 834 716,2  22474092 22 287 795 186296,4 
kuba 29 007 844 28498940 508 904,0  76375246 71 890 422 4484824 
Kuwait 71 319 204 87011105 -2E+007  1,00E+08 1,00E+08 -84598,5 
Lettland 2,00E+08 2E+008 -4136804  3,00E+08 3,00E+08 -1494029 
Lebanon 84995780 53 717 725 31278055  99 825 233 74162073 25 663 161 
Litauen 97 088 904 2E+008 -5E+007  2,00E+08 3,00E+08 -4,00E+07 
Malaysia 86 027 982 1E+008 -3E+007  1,00E+08 1,00E+08 -8368436 
Morocko 81443003 66 898 797 14544207  2,00E+08 2,00E+08 16 086 159 

Filipinerna 12 267 589 9264488 3 003 101  24929309 20 552 521 4376788 

Nicaragua . 
. . 

 27 775 998 30536155 -2760157 

Saudiarabien  1,00E+08 
2E+008 -5E+007  

3,00E+08 3,00E+08 -4,00E+07 
Nigeria 23 104 912 32189316 -9084404  99 508 733 1,00E+08 -1,00E+07 
Pakistan 40 588 069 37375649 3 212 420  1,00E+08 1,00E+08 333240,9 
Peru 1,00E+08 1E+008 9 238 479  2,00E+08 2,00E+08 17363792 
Paraguay . . .  . . . 
Rumänien 2,00E+08 2E+008 11 712 705  6,00E+08 5,00E+08 25509469 
Sydafrika 1,00E+08 2E+008 -5E+007  2,00E+08 3,00E+08 -3,00E+07 
Tunisien 97 174 500 85117652 12 056 848  2,00E+08 2,00E+08 13900409 
Uganda 9 937 217 9183483 753 733,8  46399818 45 252 259 1147558 
Uruguay 1,00E+08 99862479 2 587 855  70042606 65 127 902 4914704 

Venezuela 1,00E+08 
3E+008 -1E+008 

 2,00E+08 3,00E+08 -8,00E+07 
Zambia 10 184 352 17063081 -6878729  44 428 683 52295173 -7866489 
 

Expmm9: export med migration effekten år 1999 

Expum9: export utan migration effekt år 1999 

Skillnad: exportvolymsskillnad med eller utan migration effekt.  
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Tabell 16: Migrationeffekten på import i Sverige år 1999 och 2004 

 

Land Impmm9 Impum9 Skillnad  Impmm4 Impum4 Skillnad 
Albanien 619018 397 406,8 221611,2  8 459 795 7966681 493 113,7 
Angola . . .  . . . 
Argentina 96 358 351 90633391 5 724 960  71182453 69 465 703 1716750 

Vitryssland 46 010 685 45720959 289 725,5  1,00E+08 1,00E+08 16489350 
Bangladesh . . .  4 991 758 5053929 -62171,2 
Bolivia 5 632 104 5044137 587 966,7  11420344 11 295 186 125158,1 
Brasilien 2,00E+08 2,00E+08 9 480 762  2,00E+08 2,00E+08 4876643 
Bulgarien 27 750 862 21947341 5 803 521  28940608 29 263 241 -322633 
Chile 1,00E+08 72303780 35 581 959  2,00E+08 2,00E+08 -9480879 
Costa Rica  6 624 823 . .  35 918 591 32148077 3 770 514 
Egypten 40 320 881 36816190 3 504 690  38900228 37 727 116 1173112 
El Salvador  763 312,1 550317,4 212 994,7  2253462 2 342 049 -88587,2 
Estland 3,00E+08 2,00E+08 66 742 458  3,00E+08 3,00E+08 -5881754 
Ghana 1 125 214 . .  1 578 191 1563039 15 151,59 

Guatemala  2 466 955 2378056 88 898,98  9328805 8 952 230 376575,3 
Haiti . 247670,3 .  . . . 
Indien 74271454 56 151 641 18119813  70 973 108 71735634 -762526 
Indonisen 51509046 55 479 663 -3970618  2,00E+08 2,00E+08 15 720 015 
Iran  4,00E+08 3,00E+08 2,00E+08  7,00E+08 7,00E+08 -3,05E+07 
Israel  38 023 616 38160955 -137339  90 525 888 88436225 2 089 663 
Jamaica  1 157 479 1346625 -189146  8 003 377 7340588 662 788,5 
Jordanien 7 741 334 7117416 623 918,3  8097548 7 962 348 135199,7 
Kenya 923 149,1 434268,6 488 880,6  3436601 3 371 020 65580,23 
kuba 2 390 236 2100882 289 354,4  8933165 8 947 983 -14818,4 
Kuwait 7 609 875 7522301 87 573,6  33973099 33 109 647 863452,6 
Lettland 73 275 400 64959824 8 315 576  1,00E+08 1,00E+08 3153964 
Lebanon 30 615 945 20412277 10 203 668  63951161 68 343 679 -4392517 
Litauen 43 401 506 53286510 -9885004  2,00E+08 2,00E+08 13 281 074 
Malaysia 27 192 552 29525400 -2332848  43 770 194 41580476 2 189 718 
Morocko 20 021 327 16031226 3 990 101  35293825 35 423 820 -129996 

Filipinerna 2 583 011 1874918 708 093,3  5620684 5 834 339 -213655 
Nicaragua 1 286 582 . .  2 973 636 2829702 143 933,2 

Saudiarabien  25 916 330 29063750 -3147420  1,00E+08 1,00E+08 8 628 584 
Nigeria 4 203 924 9699370 -5495446  8 432 890 8019227 413 662,7 
Pakistan 14 427 402 11825473 2 601 930  28479353 27 830 543 648809,9 
Peru 24 591 529 20994876 3 596 653  28403243 28 714 242 -310999 
Paraguay . . .  . . . 

Rumänien 4,00E+08 3,00E+08 1,00E+08  9,00E+08 8,00E+08 13 345 509 
Sydafrika 49 935 121 54331352 -4396231  88 879 747 83488552 5 391 196 
Tunisien 23 541 768 19381103 4 160 665  23350745 23 462 067 -111321 
Uganda 3 306 168 2790964 515 203,8  6735685 6 664 327 71358,21 
Uruguay 18 321 914 15881449 2 440 465  18733106 18 680 548 52558,63 

Venezuela 97 244 237 1,00E+08 -4,08E+06  3,00E+08 3,00E+08 34694995 
Zambia 1 112 774 5193225 -4080451  2 333 258 2177415 155 843 
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Impmm9: import med migration effekten år 1999 

Impum9: import utan migration effekt år 1999 

Skillnad: Importvolymsskillnad med eller utan migration effekt 

 

Tabell 17: Migrationeffekten på export i Danmark år 1999 och 2004 

Land Expmm9 Expum9 Skillnad  Expmm4 Expum4 Skillnad 
Albanien 5088857 7 471 775 -2382918  8 509 414 14896294 -6386880 
Angola . . .  . . . 
Argentina 65 470 493 64047501 1 422 992  76737057 72 321 797 4415260 
Vitryssland 21 304 292 40544165 -1,92E+07  19090656 63 171 653 -4,41E+07 

Bangladesh . . .  11 922 331 11419191 503 140,5 
Bolivia 9 841 769 9760122 81 646,92  13868229 16 949 757 -3081528 
Brasilien 74 167 997 78630943 -4462946  1,00E+08 1,00E+08 -2441925 
Bulgarien 60851595 65 160 627 -4309032  53 521 549 65402802 -1,00E+07 
Chile 37 884 176 37338503 545 672,8  77208256 66 813 198 10395058 
Costa Rica  . . .  10 290 379 18651143 -8360764 
Egypten 54181075 50 485 993 3695082  62 994 602 67815083 -4820482 

El Salvador  4393321 5 544 586 -1151265  3 676 057 5791254 -2115197 
Estland 91457103 99 764 740 -8307637  1,00E+08 1,00E+08 -9334668 
Ghana . . .  16135873 13 589 363 2546510 

Guatemala  7 420 257 9501704 -2081447  9 951 515 14444239 -4492723 
Haiti 2781262 2 915 451 -134189  . . . 
Indien 38 413 336 31529513 6 883 823  84941583 65 411 986 19529597 
Indonisen 15 207 505 20377460 -5169955  37 398 913 58655262 -2,00E+07 
Iran  97 614 177 71844023 25 770 154  3,00E+08 2,00E+08 1,00E+08 
Israel  85 726 078 69039159 16 686 919  1,00E+08 66 636 747 48898338 
Jamaica  6 694 545 7652304 -957759  5 241 124 6967802 -1726678 
Jordanien 38815759 30 940 141 7875618  31 267 531 24288264 6 979 267 
Kenya 6 336 544 4229641 2 106 903  8846272 6 405 668 2440605 
kuba 8 234 057 10973501 -2739444  19 030 803 22504970 -3474168 
Kuwait 41928556 34 794 796 7133760  76 517 328 43221784 33 295 544 
Lettland 92 267 959 85849125 6 418 834  1,00E+08 1,00E+08 7899009 
Lebanon 63 936 902 32655602 31 281 300  1,00E+08 32 636 302 83990448 
Litauen 75 321 698 74806145 515 553,3  2,00E+08 1,00E+08 22794200 
Malaysia 31 580 700 35144464 -3563763  29 808 549 35199015 -5390465 
Morocko 53673806 35 421 981 18251825  97 938 694 59264418 38 674 276 

Filipinerna 10 141 650 6158019 3 983 632  15711324 6 082 595 9628729 

Nicaragua . . .  5 767 871 8267793 -2499923 
Saudiarabien  . . .  66129505 1,00E+08 -4,00E+07 
Nigeria 17 804 374 22284815 -4480442  25 285 410 28497169 -3211758 
Pakistan 30419628 16 878 697 13540931  68 288 735 31868629 36 420 106 
Peru 25 861 521 28051520 -2189998  35 453 017 39663757 -4210740 
Paraguay . . .  . . . 
Rumänien 93 634 360 1,00E+08 -2,00E+07  2,00E+08 2,00E+08 -6,00E+07 
Sydafrika 43 894 355 45357025 -1462670  86 013 157 78052564 7 960 592 
Tunisien 60 723 849 59456666 1 267 184  57340571 61 498 228 -4157657 
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Uganda 7 523 422 6953737 569 685,3  12873026 11 587 317 1285710 
Uruguay 22 421 799 26963938 -4542139  15 948 342 20234391 -4286050 

Venezuela 33725239 52 084 540 -2,00E+07  58 810 395 98113913 -4,00E+07 
Zambia 11 032 475 14329368 -3296892  13 703 246 18239899 -4536654 
Expmm9: export med migration effekten år 1999 

Expum9: export utan migration effekt år 1999 

Skillnad: exportvolymsskillnad med eller utan migration effekt.  

 

Tabell 18: Migrationeffekten på import i Danmark år 1999 och 2004 

Land Impmm9 Impum9 Skillnad  Impmm4 Impum4 Skillnad 
Albanien 8894040 6 918 708 1975332  7 997 962 6399513 1 598 449 
Angola . . .  . . . 
Argentina 7 419 317 7665648 -246331  15 251 178 14045589 1 205 589 

Vitryssland 33 234 693 21690473 11 544 220  81058919 55 250 529 25808391 

Bangladesh . . .  1 971 268 1818137 153 131,1 
Bolivia 335 183,1 342669,4 -7486,27  3900484 3 373 929 526555,2 
Brasilien 6 592 520 6450150 142 370  16293393 14 737 314 1556080 
Bulgarien 8 056 999 7801305 255 693,7  11190741 9 817 711 1373030 
Chile 15 832 408 16293358 -460950  54 642 796 51191834 3 450 962 
Costa Rica  . . .  42 487 757 33147354 9 340 403 
Egypten 6 008 165 6410103 -401938  9 272 093 8349147 922 945,3 

El Salvador  3 326 528 2874848 451 680  7919569 6 430 541 1489028 
Estland 4 512 542 4316256 196 285,7  18215027 16 541 374 1673653 
Ghana . . .  2 182 913 2096292 86 620,56 
Guatemala  4 378 187 3751719 626 468  9459312 7 832 753 1626559 
Haiti 1 916 895 1882060 34 835,1  . . . 
Indien 4 652 415 5426396 -773981  13 322 125 12962235 359 890,5 
Indonesen 13 363 247 11147576 2 215 671  47460544 38 287 811 9172733 
Iran  20 411 504 25679171 -5267666  47 469 852 48880478 -1410626 
Israel  31466668 37 084 892 -5618223  18 097 424 19038741 -941317 
Jamaica  8278306 7 665 723 612583  37 582 801 31762759 5 820 042 
Jordanien 3 542 229 4198654 -656425  6 252 041 6122575 129 466,4 
Kenya 1 246 452 1668572 -422120  8 500 675 8401166 99 509,87 
Kuba 4 262 818 3551427 711 391,5  2462394 2 154 699 307694,5 
Kuwait 11 070 031 12760182 -1690150  9 754 126 10317713 -563587 
Lettland 1953324 2 081 518 -128194  8 102 955 7661962 440 993 
Libanon 27 012 073 43560163 -1,65E+07  31104572 39 163 286 -8058714 
Litauen 2 900 775 2957918 -57143,7  8914786 8 616 109 298676,8 
Malaysia 7 771 139 7343892 427 246,9  29612770 25 780 248 3832522 
Morocko 4 689 837 6338084 -1648247  12 398 327 12908528 -510201 

Filipinerna 4181539 5 985 483 -1803944  12 578 199 14489629 -1911430 
Nicaragua . . .  4346628 3 616 094 730534,4 

Saudiarabien  . . .  15 190 687 12265341 2 925 346 
Nigeria 5 089 052 4437804 651 248,5  2880554 2 559 144 321410,1 
Pakistan 2 810 126 4282202 -1472077  13 949 728 15416027 -1466298 
Peru 3979706 3 827 668 152038,1  12 223 324 10793449 1 429 876 
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Paraguay . . .  . . . 

Rumänien 57 720 495 51880602 5 839 893  1,00E+08 92 448 618 16847583 
Sydafrika 7 271 682 7235449 36 232,76  11972487 11 152 374 820112,5 
Tunisien 7 249 493 7465358 -215865  7 165 320 6487379 677 941 
Uganda 3 320 661 3563805 -243144  5 465 326 5114759 350 566,6 
Uruguay 9 329 263 8356364 972 899  18710169 15 979 224 2730944 
Venezuela 26 644 573 20144881 6 499 692  39798944 31 711 872 8087072 
Zambia 4 735 415 4024933 710 481,5  2344181 2 001 509 342671,7 

 

 

 

Appendix 3 

Spridningsdiagram – Scatter   

 

Figur 15.A Spridningsdiagram – Scatter   

11,0010,009,008,007,006,005,00

Lnmigr99

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30

0,28

L
N

e
x
p

b
n

p
0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Figur 15.B  Spridningsdiagram – Scatter   
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Figur 15.C  Spridningsdiagram – Scatter   
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Figur 15.D Korrelationskoefficienten och Scatter  
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