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De senaste åren har världen upplevt den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Inom 

EU har fördelningen av asylansökningar varit ojämnt fördelad mellan medlemsländerna trots 

gemensamma asylpolicyer. Genom paneldataanalys undersöker vi i denna studie hur 

ekonomiska, nätverksrelaterade, attitydrelaterade och policyrelaterade pullfaktorer har 

påverkat det relativa asyltrycket hos medlemsländerna i EU-25 mellan 2005 och 2014. 

Resultaten visar att länders pullfaktorer har en påverkan på dess relativa asyltryck. Vi finner 

stöd för vad tidigare studier dokumenterat men även resultat som pekar i andra riktningar. Låg 

arbetslöshet, hög lön, migrantnätverk, attityder och att vara ett land som ligger längs de 

vanligaste flyktvägarna in till EU visar ett signifikant positivt samband med relativt asyltryck. 

I kontrast till tidigare forskning hittas ett signifikant negativt samband mellan beviljningsgrad 

och relativt asyltryck. Resultatet kan förklaras med att länder antingen reagerar på högt 

asyltryck genom att minska andelen asylbeviljningar, eller att asylsökande med låg 

sannolikhet att få beviljad asyl väljer länder med liberalare asylpolicyer. Inget samband hittas 

mellan ekonomisk jämlikhet och relativt asyltryck. Det ojämna asyltrycket i EU beror till viss 

del på faktorer som länder själva inte kan påverka och därför kan politiska regeländringar 

krävas för en jämnare fördelning.  
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Abstract 

During the last years the world has experienced the largest refugee crisis since the Second 

World War. Within the European Union, the asylum shares have been uneven distributed even 

though member countries share common asylum policies to a certain degree. Using panel 

analysis, this study examines how policy related, attitude related, economical, and network 

related pull factors have affected the asylum shares in the EU-25 countries between 2005 and 

2014. The results show that pull factors do have an effect on countries asylum shares. Low 

unemployment, high salaries, network effects, attitudes and countries bordering the most 

common smuggle routes into EU have a significant positive relationship with asylum shares. 

We find a significant negative relationship between recognition rates and asylum shares, 

which is in contrast to previous research. This result can be explained either by countries 

reacting to a large number of asylum applications by lowering their recognition rates, or by 

asylum applicants with a low probability of approval choosing countries with more liberal 

asylum policies. No relationship was found between economic equality and asylum shares. 

The uneven distribution of asylum shares depend to a certain degree of factors that countries 

themselves cannot control for and thereby policies might be required to reach an even 

distribution.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ali Ahmed som sedan vi i höstas började 

formulera idéer till detta examensarbete har bistått med stort engagemang, tålamod och 

eftertanke. Vi vill dessutom uttrycka vår tacksamhet till vår seminariegrupp som bidragit med 

ett stort stöd och outtröttlig konstruktiv kritik. Tack vare er håller uppsatsenen en högre 

kvalitetsnivå än vad som vore möjligt för oss själva att uppnå. Vi vill även passa på att tacka 

våra familjer och vänner som stöttat oss under studieperioden. Slutligen vill vi tacka alla 

härliga människor i Nekosystemet och Hörnan som bidragit med mycket skratt och glädje 

under perioden för uppsatsskrivandet.  
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1. Inledning 
I slutet av 2014 estimerades 59,5 miljoner människor vara på flykt från förföljelse, krig, våld 

och brott mot mänskliga rättigheter (UNHCR, 2015). Pågående och nya kriser i bland annat 

Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak och Ukraina har resulterat i det högsta antalet människor 

på flykt sedan andra världskriget och de humanitära behoven har ökat markant (UNHCR, 

2015). Majoriteten av flyktingarna befinner sig i närliggande områden till deras hemland som 

i hög utsträckning är utvecklingsländer, men många väljer också att söka sig till EU 

(UNHCR, 2015). Trots att vägen är förenad med hög fara hade över 1,3 miljoner människor 

tagit sig till Europa för att söka asyl under 2015 (Eurostat, 2016a). Inom EU är antalet 

asylansökningar ojämnt fördelade mellan medlemsländerna, trots att unionen har en 

harmoniserad asylrätt och en gemensam yttre gräns (Dir 2016:8). Under 2014 tog exempelvis 

Sverige emot 81 000 asylansökningar jämfört med Spanien som tog emot cirka 5 600 

(Eurostat, 2016a). Den ojämna fördelningen leder till att vissa länder får ett större ansvar än 

andra och en högre press på sin integrationsprocess. 

1.1 Problematisering 
Då världen upplever den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och EU sedan 

Balkankriget är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar hur flyktingströmmarna rör 

sig och varför de är ojämnt fördelade inom unionen.1 Detta för att kunna skapa gemensamma 

riktlinjer och policyer för att kunna samordna och effektivisera flyktingmottagandet, av 

ekonomiska, politiska och humanitära skäl. Trots att den ojämna fördelningen av 

asylansökningar inom EU är omdebatterad är den forskningsbaserade kunskapen gällande 

asylsökandes val av destinationsländer begränsad. Den stora mängden asylsökande som tagit 

sig till EU i behov av stöd, i kombination med många medlemsländers ovilja att ta emot dem, 

gör att det idag är ett angeläget problem att studera vilka faktorer som påverkar asylsökandens 

val av destinationsland. Thielemann (2004) menar att spända relationer mellan länder kan 

uppstå då ett lands restriktiva asylpolitik resulterar i negativa externaliteter för andra länder. 

Även Neumayer (2005a) säger att politisk migration kan skapa konflikter mellan 

högutvecklade länder som tenderar att överföra ansvaret avseende asylmottagande till andra 

länder.2 Den ojämna fördelningen av ansvar för asylansökningar inom EU har lett till 

spänningar inom unionen. Att undersöka vilka faktorer som ligger bakom den ojämna 

fördelningen av asylansökningar är därav viktigt.  

                                                      
1 Egen bearbetning av data gällande asylansökningar i EU (Eurostat, 2015a). 
2 Med politisk migration menas den migration som sker till följd av krig, förföljelse, förtryck etc. och skiljer sig 

från ekonomisk migration som sker till stor del frivilligt, vanligtvis av ekonomiska skäl.  
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Tidigare litteratur har i hög utsträckning använt push- och pullmodeller för att undersöka vilka 

faktorer som är betydande för asylsökandes val av destinationsland. Flyktingströmmar 

förklaras av en obalans mellan länder där negativa pushfaktorer driver ut invånare från 

ursprungsländer, medan attraktiva landsegenskaper, pullfaktorer, drar till sig asylsökande till 

destinationsländer. Tidigare litteratur har undersökt betydelsen av pullfaktorer som lönenivå, 

migrantnätverk, asylpolicyer och arbetslöshet vid val av destinationsland för asylsökande 

(Hatton, 2009; Thielemann, 2004; Neumayer, 2004; Keogh, 2013; Toshkov, 2014). Den 

tidigare litteraturen är dock begränsad och inte helt entydig i betydelsen av olika pullfaktorers 

påverkan på det asyltryck som länder möter. 

I Figur 1 kan det aggregerade antalet asylansökningar inom EU-25 utläsas. 3 Det går att 

urskilja en kraftig ökning av asylansökningar inom regionen under den period som vår studie 

undersöker.  

 

Figur 1 - Antal asylansökningar i EU-25 i tusental per år 

Anm: Egen bearbetning av data från Eurostat (2015a; 2016a).  

EU utgörs normalt av öppna gränser och fri rörlighet mellan medlemsländerna (EU-

Upplysningen, 2016). Det höga asyltrycket har dock lett till att exceptionella politiska 

åtgärder genomförts. Tyskland, Danmark, Österrike och Sverige har infört gränskontroller, en 

åtgärd som enbart får genomföras som en sista utväg när ett land möter ett allvarligt internt 

hot mot offentliga policyer eller den interna säkerheten (Europeiska Kommissionen, 2016a). 

På sikt kan åtgärden ses som ohållbar då den begränsar den fria rörligheten inom EU.  

Enligt gemensamma asylpolicyer ansvarar EU-länderna för att asylsökande ska behandlas 

rättvist och effektivt efter enhetliga regler i medlemsländerna. Syftet är att de asylsökandes 

                                                      
3 EU-25 består av: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern & Österrike. 
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utfall ska bli lika oavsett var de lämnar sin asylansökan (Europeiska Kommissionen, 2016b). 

Trots detta varierar beviljningsgraden mellan medlemsländerna.4 Nederländerna accepterar i 

genomsnitt 64 % av sina asylansökningar medan Grekland accepterar 3 %.5 Att få asyl är en 

grundläggande rättighet sedan 1951 då Genèvekonventionen skrevs under. Chansen att få asyl 

ska inte vara ett lotteri baserat på landet där asylansökan lämnas (UNRIC, 2015; Europeiska 

Kommissionen, 2016b). För att förbättra asylpolicyer inom EU är det viktigt att förstå hur 

beviljningsgraden och andra pullfaktorer påverkar fördelningen av asylansökningar inom 

unionen.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka betydelsen som olika policyrelaterade och 

socioekonomiska pullfaktorer har haft på den ojämna fördelningen av asylansökningar i EU-

25 mellan 2005 och 2014. Vi ämnar besvara följande frågor: 

 Hur påverkar socioekonomiska pullfaktorer fördelningen av asylansökningar inom 

EU-25? 

 Hur påverkar länders och EU:s asylpolicyer fördelningen av asylansökningar inom 

EU-25? 

1.4 Metod 
För att undersöka olika pullfaktorers påverkan på det relativa asyltrycket inom EU-25 

använde vi paneldataanalys. Den ekonometriska modellen som huvudsakligen användes var 

Random Effects Model. För att testa robustheten hos de studerade variablerna utfördes totalt 

14 skattningar som känslighetsanalys. Datamaterialet är hämtat från Eurostat, OECD och 

Världsbanken. Programvaran EViews 7 användes för att utföra de ekonometriska 

skattningarna.  

1.5 Avgränsningar 
Tidigare litteratur har i hög utsträckning undersökt flyktingströmmar genom att studera både 

faktorer i ursprungsländer och i destinationsländer. Vi studerar enbart egenskaper i 

destinationsländerna och hur dessa påverkar det relativa asyltrycket som länderna möter. Vi 

gör avgränsningen dels på grund av begränsad data från krigsdrabbade länder som Syrien, 

men även för att fokus i den här studien är att studera vilka pullfaktorer som gör vissa 

destinationsländer attraktivare än andra. Bakomliggande orsaker till att människor emigrerar, 

                                                      
4 Andelen beviljade asylansökningar i ett land. 
5 Se Appendix A, Tabell 10. 



4 

pushfaktorer, kommer därför inte att undersökas i denna studie. Det kan antas att det finns ett 

stort antal landsegenskaper som agerar pullfaktorer för asylsökande, vi väljer dock att 

begränsa oss till att undersöka effekten av pullfaktorer inom kategorierna: ekonomiska, 

nätverksrelaterade, policyrelaterade och attitydrelaterade.  

1.6 Forskningsbidrag  
Med hjälp av ekonomiska teorier om pullfaktorer ämnar denna studie öka kunskapen om var 

människor väljer att söka asyl inom EU-25. Studien är den första att studera den specifika 

tidsperioden som undersöks, 2005–2014. De senare åren under den studerade tidsperioden har 

präglats av en kraftig ökning av asylansökningar inom EU.  Tidsperioden är därmed intressant 

att undersöka för att öka kunskapen om hur framtida flyktingströmmar förväntas röra sig. 

Tidigare litteratur är begränsad och inte helt entydig i betydelsen av olika pullfaktorers 

påverkan på länders asyltryck. Till vår kännedom är vi de första som undersöker sambandet 

mellan ekonomisk jämlikhet och länders asyltryck. Med mer kunskap om varför asylsökande i 

högre utsträckning söker sig till vissa medlemsländer än andra kan EU utveckla gemensamma 

asylpolicyer för att på ett bättre sätt samordna och effektivisera flyktingmottagandet.  

2. Teori 
Flertalet studier har sammanfattat och jämfört existerande migrationsteorier (Massey et al., 

1993; Schoorl et al., 2000). Dessa översiktsstudier visar att det inte finns någon starkt 

integrerad teori som förklarar internationell migration, utan flera olika teorier och modeller 

används. En väl etablerad teori som förklarar migrationsflöden är push- och pullmodellen som 

härstammar från Ravensteins (1885, 1889) Laws of Migration. Negativa pushfaktorer 

förklarar vad som får människor att emigrera från ursprungslandet, medan positiva 

pullfaktorer förklarar varför människor immigrerar till destinationslandet (Schoorl et al., 

2000). Pushfaktorer kan exempelvis vara ekonomiska och politiska svårigheter i fattigare 

länder, medan pullfaktorer kan innefatta de ekonomiska och politiska fördelar som finns i 

rikare länder. Kombinationen av push- och pullfaktorerna förklarar varför individer fattar 

migrationsbeslut. Modellen predikterar att så länge det finns tydliga ojämlikheter mellan 

länder kommer migration att förekomma. Modellen har kritiserats då den inte förklarar varför 

vissa människor väljer att flytta medan andra väljer att stanna. Den förklarar inte heller varför 

särskilda länder väljer att ta emot många migranter medan andra tar emot få (Schoorl et al., 

2000). 
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Tidigare litteratur har framförallt ämnat förklara den migration som sker av ekonomiska och 

frivilliga skäl. Gällande politisk migration är valet att migrera ofta ofrivilligt, det vill säga 

drivet av pushfaktorer (Schoorl et al., 2000; Jörum, 2015). Enligt Jörum (2015) kan 

valfriheten begränsas av bland annat brist på tillgång till information, kort varsel att lämna 

hemmet, ålder, kön, barn, ekonomiska resurser, tillgång till nätverk som kan hjälpa och av 

vilka destinationer som erbjuds av smugglare. Schoorl et al. (2000) menar att det finns olika 

grader av frivillighet och att samband finns mellan ekonomiska och politiska orsaker. Att helt 

skilja på ekonomisk och politisk migration kan därmed innebära en överförenkling. Trots att 

samma nivå av valfrihet inte finns för de som flyr med orsak av krig och konflikt finns det 

ändå anledning att anta att liknande pullfaktorer kan vara betydande i valet av 

destinationsland för de asylsökande (Thielemann, 2004). Vi har valt att kategorisera de teorier 

som kan motivera olika pullfaktorer för ekonomisk och politisk migration efter fyra 

kategorier: ekonomiska, nätverksrelaterade, attitydrelaterade och policyrelaterade.  

2.1 Ekonomiska pullfaktorer 
Några av de äldsta teorierna gällande internationell migration bygger på neoklassiska teorier 

där individer tar hänsyn till nyttomaximering (Massey et al., 1993; Borjas, 1989). Neoklassisk 

makroekonomisk teori förklarar migration genom att undersöka arbetsmarknaden där de 

drivande faktorerna framförallt är löneskillnader mellan länder (Schoorl et al., 2000). Även 

neoklassisk mikroekonomisk teori använder arbetsmarknaden för att förklara migrationsbeslut 

men tar även hänsyn till att individer fattar rationella beslut efter lönsamhetskalkyler. 

Individer beaktar sannolikheten att hitta arbete och de migrationskostnader som uppstår. 

Kostnaderna kan exempelvis vara anpassning, språkskillnader, reskostnader, förlorad inkomst 

samt psykologiska kostnader relaterade till att lämna familj och vänner bakom sig. 

Individuella karaktärsdrag förklarar olika individers lönsamhetskalkyler och därmed varför 

vissa människor migrerar och andra inte (Schoorl et al., 2000).  

Roymodellen säger att individer väljer den sysselsättning där de utifrån sina specifika 

färdigheter kan maximera sin inkomst (Roy, 1951). Modellen utgår från att det enbart finns 

två sysselsättningar. De två yrkena har samma genomsnittslön men olika inkomstfördelningar, 

vilket kan ses i Figur 2 där den streckade linjen har mer kurtosis än den heldragna.  
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Figur 2 - Lönefördelning inom två sysselsättningar 
Anm: Figuren presenterar lönefördelningen inom 2 olika sysselsättningar där den streckade linjen representerar 

en mer ojämlik lönefördelning än den heldragna linjen. X-axeln representerar lönenivån och y-axeln 

representerar frekvensen av arbetare på den specifika lönenivån.  

Individer söker sig till de olika sysselsättningarna beroende på i vilket yrke de kan maximera 

sin inkomst. De individer som utifrån sina färdigheter förväntas hamna högt upp i 

inkomstfördelningen, alltså långt till höger i Figur 2, söker sig till sysselsättningen med lägre 

ekonomisk jämlikhet eftersom de där har högre förväntad inkomst. Individer med lägre 

humankapital söker sig istället till sysselsättningen med en mer jämlik inkomstfördelning då 

deras förväntade lön är högre i sysselsättningen. Borjas (1987) applicerar Roymodellen på 

migrationsteori och menar att migranter väljer destinationsland baserat på vart i dess 

inkomstfördelning individen förväntas hamna. Migranter med högt humankapital väljer ett 

land med låg ekonomisk jämlikhet, medan de med lågt humankapital istället väljer hög 

ekonomisk jämlikhet. Enligt data från Världsbanken (2016a) är den genomsnittliga 

utbildningsnivån lägre i ursprungsländerna än i de Europeiska destinationsländerna.6 Hartog 

& Zorlu (2007) menar att flyktingar vanligtvis har lägre kunskaper i språket som talas i 

destinationslandet vilket resulterar i svårigheter att arbeta inom kvalificerade yrken. 

Författarna menar vidare att flyktingars humankapital kan deprecieras på grund av 

traumatiska upplevelser vid flykten och genom eventuella integrationssvårigheter i 

destinationslandet. Flyktingar kan även möta diskriminering på den arbetsmarknad de 

anländer till. Sammantaget antyder detta att asylsökande har incitament till att beakta 

ekonomisk jämlikhet vid val av destinationsland. 

                                                      
6 Genomsnittet av antal utbildningsår i skolan för de fem största asylsökande länderna 2014 var 7,9 år jämfört med EU snittet 

på 11,7 år (Världsbanken, 2016a). 

 

Frekvens

Lönenivå
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2.2 Nätverksrelaterade pullfaktorer 
Enligt Massey et al. (1993) skapas migrantnätverk mellan tidigare migranter, nuvarande 

migranter och icke-migranter. Dessa nätverk förväntas påverka hur migrationen fortlöper. 

Genom tillgång till kontakter ackumulerar migranter socialt kapital som ökar deras 

möjligheter att få ett arbete. Genom sänkta risker och kostnader relaterade till migrationen kan 

nätverken leda till ökad migration, vilket i sin tur leder till större nätverk, ytterligare sänkta 

risker och kostnader, ökad migration och så vidare (Massey et al., 1993). Även 

familjeåterföreningar förväntas följa tidigare migration (Schoorl et al., 2000). Shaeffer (2009) 

menar att ett stort antal personer från samma ursprungsland kan bidra med emotionellt och 

materiellt stöd och således öka nyttan av att välja ett specifikt destinationsland. De kan även 

informera om ankomstlandet och ge flyktingarna möjligheten att prata sitt modersmål. Länder 

där asylsökandes landsmän bor blir därför mer attraktiva än övriga destinationsländer, allt 

annat lika (Shaeffer, 2009). 

2.3 Attitydrelaterade pullfaktorer 
Thielemann (2004) menar att säkerhet och acceptans i ett nytt samhälle är en viktig pullfaktor 

vid val av destinationsland, speciellt när orsaken till flykten är säkerhetsrelaterad. Rykten vad 

gäller efterlevnad av mänskliga rättigheter, integration av immigranter med mera gör vissa 

länder attraktivare än andra och kan förväntas avgöra var en person söker asyl (Thielemann, 

2004). Neumayer (2004) menar att fientlighet mot asylsökande i destinationsländer gör vissa 

länder mindre attraktiva än andra. När fientligheten är påtaglig och uttrycks genom till 

exempel våld mot utlänningar eller genom offentliga demonstrationer är effekten större. 

Mayda (2009) hänvisar till internationell migrationsteori och beskriver att push- och 

pullfaktorer har effekter av samma storlek, fast i olika riktningar. Om människor flyr från 

förföljelse kommer de sannolikt inte söka sig till ett land där de riskerar fortsatt förföljelse. 

2.4 Policyrelaterade pullfaktorer 
Även om ett land har starka ekonomiska pullfaktorer finns det asylpolicyer som reglerar hur 

mottagandet av flyktingar genomförs (Lidén & Nyhlén, 2013). Shaeffer (2009) utvecklar en 

modell som beskriver flyktingströmmar efter nyttomaximering. Denna modell tar hänsyn till 

sannolikheten för en asylsökande att få asyl i ett land. Genom policyer kan ett 

destinationsland korrigera sannolikheten för asylsökanden att få asyl i landet. Modellen antar 

att en flykting endast kan söka asyl i ett land och att flyktingen måste återvända vid avslag. 

Om två länder har identiska egenskaper kommer den asylsökande föredra det land med högst 

sannolikhet för asyl. Detta innebär att ett land kan minska sitt asyltryck genom skärpt 
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asylmottagande givet att övriga destinationsländer håller sitt asylmottagande konstant. 

Modellen genererar vissa prediktioner. När ett destinationsland skärper sitt asylmottagande 

kommer andra destinationsländer få ett högre antal asylsökande. Detta sätter i sin tur press på 

de andra länderna att även de minska sitt asylmottagande.  

Mayda (2009) utvecklar en modell om ekonomisk migration som förklarar migrationsflöden 

med utbud och efterfrågan. Utbudet representeras av de som fattat beslut att emigrera från 

ursprungslandet både utifrån ekonomiska och icke-ekonomiska anledningar. Efterfrågan styrs 

av destinationslandets migrationspolicyer. Destinationslandet förväntas ha begränsningar 

gällande antalet migranter som kommer från varje ursprungsland. Dessa kvoter kan antingen 

vara bindande eller inte och representerar destinationslandets efterfrågan på invandrare från 

varje ursprungsland. Sannolikheten att migranten får stanna i destinationslandet kan uttryckas 

som antalet individer från ursprungslandet som blir beviljade att stanna i destinationslandet, i 

relation till antalet som försöker ta sig in. Enligt modellen är pulleffekter som starkast när 

destinationslandets kvoter och antalsbegränsningar inte är bindande. Om ett land inför ökade 

begränsningar som dessutom är bindande blir pulleffekterna jämförelsevis svagare. 

3. Befintlig empirisk forskning inom området 
Flertalet studier har undersökt ekonomiska migrationsflöden, däremot är forskningen mer 

begränsad gällande migrationsflöden till följd av krig och konflikter. Vår studie ämnar enbart 

förklara politisk migration. Enligt Eurostat (2015b) överlappar dock många av de pullfaktorer 

som driver politisk och ekonomisk migration varandra. På grund av detta inkluderar vi även 

litteratur om ekonomisk migration för att förstå vilka pullfaktorer som driver asylsökande till 

särskilda destinationsländer. Både kvalitativa och kvantitativa studier har genomförts för att 

undersöka vilka pullfaktorer som är betydande i valet av destinationsland för asylsökande. 

Kvalitativa studier möjliggör en analys av pullfaktorer som annars är svåra att kvantifiera. 

Jörum (2015) och Robinson & Segrott (2002) är de kvalitativa studier som inkluderas i detta 

kapitel. Studierna är utförda genom intervjuer med flyktingar i Sverige respektive England. 

Jörum (2015) finner att uppfattningen av Sverige som ett demokratiskt och humant land där 

flyktingar tas emot och får hjälp har spridits genom rykten och varit en viktig faktor i valet av 

Sverige som destinationsland för många av respondenterna. Betydelsen av migrantsmugglare 

och vilka destinationsländer de erbjuder till olika priser visar sig också ha varit betydande, 

något som även bekräftas i Robinson & Segrotts (2002) studie. Tidigare kvantitativ litteratur 

har framförallt undersökt migrationsflöden över tid där fokus är på OECD-länder som 
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destinationsländer (Thielemann, 2004; Neumayer, 2004; Hatton, 2009). Både den kvantitativa 

och kvalitativa litteraturen har använt sig av liknande teorier om pullfaktorer som i denna 

studie.  

3.1 Ekonomiska pullfaktorer 
Tidigare litteratur har i hög utsträckning undersökt lönenivåns påverkan på asyltrycket och 

visar på en tydlig positiv effekt (Keogh, 2013; Neymayer, 2004; Toshkov, 2014). Moore & 

Shellman (2007) finner att lönenivån har en positiv effekt på antalet asylansökningar när 

ursprungsland och destinationsland angränsar till varandra. När länderna däremot inte delar en 

gemensam landsgräns blir effekten istället svagt negativ. De menar att detta beror på att rika 

länder vanligtvis har ett geografiskt läge längre ifrån ursprungslandet. Att ta sig till ett land 

med högt BNP per capita innebär därmed höga migrationskostnader. Neymayer (2004) 

undersöker även sambandet mellan BNP-tillväxt och antalet asylansökningar och finner här 

en negativ relation, medan Thielemann (2004) inte hittar något signifikant samband. 

Neymayer (2004) förklarar det negativa sambandet med att rikare länder i genomsnitt har 

lägre tillväxt och att variabeln därmed speglar deras högre attraktionskraft. Arbetslösheten i 

ett land har i enlighet med neoklassisk ekonomisk teori visat sig ha ett negativt samband med 

antalet asylansökningar i en stor del av forskningen (Thielemann, 2004; Hatton, 2009; 

Neymayer, 2004). Toshkov (2014) finner dock inget signifikant samband mellan variablerna.  

Vi har inte funnit någon tidigare studie som undersöker ekonomisk jämlikhet som en 

pullfaktor för politiska migranter. Borjas (1987) har däremot undersökt ekonomisk jämlikhet 

som en pullfaktor för ekonomiska, frivilliga migranter. Studien visar på att ekonomiska 

migranter med högt humankapital rör sig till mer ekonomiskt ojämlika länder.  

3.2 Nätverksrelaterade pullfaktorer 
Teorier om hur sociala nätverk påverkar flykting- och migrationsströmmar har i hög 

utsträckning studerats i tidigare litteratur. Stor del av den kvantitativa forskningen har visat att 

det existerar ett positivt samband mellan antalet tidigare landsmän och antalet 

asylansökningarna ett land mottar (Thielemann, 2004; Hatton, 2009; Moore & Shellman, 

2007). Keogh (2013) finner dock inget signifikant samband. Jörum (2015) identifierar via 

djupintervjuer med syriska flyktingar i Sverige att betydelsen av släkt- och familjeband 

varierar mellan olika individer. Några av de intervjuade anser det vara viktigt medan andra 

föredrar att inte ha många landsmän på plats. De menar att med många landsmän på plats 

kommer de kommunicera via sitt modersmål i högre utsträckning och utveckla svenskan 

långsammare, vilket försvårar integrationen. I kontrast till detta finner Robinson & Segrott 
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(2002) via intervjuer i England att flyktingarna uppger familj- och vänskapsband som en 

viktig del i valet av ankomstland. 

3.3 Attitydrelaterade pullfaktorer 
Som ett mått för ogästvänlighet mot migranter använder Neymayer (2004) andelen röster på 

högerextrema partier i destinationsländerna och finner en negativ effekt på antalet 

asylansökningar. Toshkov (2014) finner dock inget samband mellan högerpopulistiska partier 

i ett destinationsland och antalet asylansökningar. Thielemann (2004) undersöker istället ett 

lands liberala rykte med hjälp av variabeln bistånd till utvecklingsländer som procent av BNP 

och finner ett positivt samband med antalet asylansökningar. Thielemann drar slutsatsen att 

länder som värnar om och hjälper länder i tredje världen mottar fler asylansökningar. 

3.4 Policyrelaterade pullfaktorer 
Beroende på vilken typ av asylpolicy som undersöks i tidigare studier visas olika resultat. En 

vanligt förekommande faktor i litteraturen är hur beviljningsgraden påverkar antalet flyktingar 

som söker sig till landet. Flertalet studier finner stöd för att en hög beviljningsgrad har en 

positiv påverkan på antalet asylansökningar ett land mottar (Keogh, 2013; Neymayer, 2004) 

medan Vink & Meijerink (2003) finner motsatsen. Toshkov (2014) finner att effekten av 

beviljningsgraden är relativt liten och menar att det är anledningen till att fenomenet race to 

the bottom inte har uppstått, vilket är en situation där samtliga länder inför allt lägre 

beviljningsgrader. Att effekten av beviljningsgraden endast är av liten betydelse stöds även av 

Robinson & Segrott (2002) som via intervjuer med flyktingar i England finner att 

respondenternas kunskap kring olika länders asylpolicyer var låg. I kontrast till detta finner 

Jörum (2015) att möjligheten till permanent uppehållstillstånd var viktig för respondenternas 

val av Sverige som destinationsland.   

Hatton (2009) finner via analys av paneldata på 48 industrialiserade länder att 

beviljningsgraden inte är signifikant för antalet asylansökningar ett land mottar. Som ett 

alternativt mått för asylpolicyer används en variabel som mäter förändringar i lagstiftningar 

gällande asylansökningar. Restriktivare lagar resulterar i minus ett i variabeln medan 

liberalare lagar ger plus ett. Måttet visar på ett positivt samband mellan liberalare lagar och 

antalet asylansökningar. Hatton (2009) förklarar resultaten med att de asylsökande vars 

sannolikhet är låg att få beviljad asyl undviker länder som för en restriktivare asylpolitik. I 

samma studie hittas en negativ effekt av gränskontroller på antalet asylsökande. 



11 

Holzer, Schneider, & Widmer (2000) finner via analys av tidsseriedata i Schweiz att 

restriktiva policyer begränsar antalet asylansökningar, däremot beror det på vilken tidsperiod 

som undersöks och vilken policy som införts. De finner att under perioder när pushfaktorer 

varit tillräckligt kritiska, såsom under inbördeskriget i forna Jugoslavien, har restriktiva 

policyer inte lyckats begränsa antalet asylansökningar. 

Thielemann (2004) undersöker fem olika typer av policyer och deras påverkan på antalet 

asylsökande. Att inte låta asylsökande arbeta innan deras ansökan blivit accepterad och att ge 

uppehållstillstånd till färre asylsökande än genomsnittet visar sig vara policyer som begränsar 

antalet asylsökande. Däremot hittas ingen signifikant effekt av policyer som innebär att 

destinationslandet nekar de asylsökande att röra sig fritt i landet eller tillåter landet att skicka 

tillbaka asylsökande till säkra tredje länder. Inte heller avskaffande av utbetalningar till 

asylsökande visar sig ha en signifikant effekt i Thielemanns (2004) studie. 

Vink & Meijerink (2003) undersöker hur antalet asylansökningar per capita påverkas av 

beviljningsgraden och finner ett negativt samband. Författarna förklarar resultaten med en 

omvänd relation; länder reagerar på högt asyltryck genom att införa restriktivare policyer som 

sänker beviljningsgraden. Beviljningsgraden är den enda förklaringsvariabeln i deras modell 

vilket Neumayer (2005b) kritiserar studien för. Bristen på andra förklaringsvariabler kan leda 

till snedvridningar på grund av utelämnade variabler. Toshkov (2014) och Neumayer (2005b) 

finner ett samband mellan tidigare högt asyltryck och lägre beviljningsgrad i nutid. Vidare 

finner Neumayer (2005b) att beviljningsgraden är lägre i perioder när destinationsländer 

upplever en hög arbetslöshet. 

3.5 Övriga pullfaktorer 
Även faktorer såsom geografiskt område, kultur, religion, gemensamma språk och tidigare 

koloniala band har undersökts i litteraturen. Moore & Shellman (2007) undersöker alla 

världens länder och finner att flyktingar söker sig till det närmsta geografiska området utan 

statsutövat våld.7 Även Mayda (2009) och Neumayer (2005a) finner att avstånd har en negativ 

effekt på migrationsflöden, medan Thielemann (2004) inte finner någon effekt av denna 

variabel. Robinson & Segrott (2002) finner via intervjuer att det engelska språket var en 

betydande pullfaktor vid valet av England som destinationsland för flertalet av de intervjuade. 

Moore & Shellman (2007) finner att ett gemensamt språk har en positiv effekt om 

destinationslandet och ursprungslandet angränsar till varandra. Vidare finner de att koloniala 

                                                      
7 Enbart länder med tillgänglig data har undersökts vilket kan innebära problem med snedvridna resultat i skattningarna. 
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band har en positiv effekt på antalet asylansökande. De förklarar effekten med att koloniala 

band vanligtvis reflekterar gemensamma språk, nätverk och direkta förbindelser mellan 

länderna som minskar kostnaderna av flykten. Neumayer (2005a) finner dock ingen 

signifikant effekt av koloniala band på antalet asylansökningar. Inte heller har delad religion 

mellan ursprungsland och destinationsland en signifikant effekt på asylansökningar i 

Neumayers (2005a) studie.  

3.6 Policyer inom EU 
Följande avsnitt presenterar de gemensamma regler som har gällt för hantering av 

asylansökningar inom EU under den studerade tidsperioden. Fördelningen av asylansökningar 

har varit ojämn trots de gemensamma reglerna varför de kan vara viktiga att se över. Enligt 

Genèvekonventionen och EU-regler är en flykting en person som med anledning av 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning 

eller tillhörighet till viss samhällsgrupp flytt från sitt land och inte kan eller vill återvända 

(UNRIC, 2015). Även personer som inte klassas som flyktingar enligt Genèvekonvention kan 

enligt EU-regler få rätt till uppehållstillstånd genom alternativ skyddsstatusförklaring 

(Migrationsverket, 2016). Denna typ av uppehållstillstånd kan fås av civilpersoner som löper 

allvarlig risk att skadas på grund av väpnade konflikter eller som löper risk att utsättas för 

omänskliga behandlingar eller att straffas med döden (Migrationsverket, 2016). För 

enkelhetens skull kommer vi diskutera båda dessa grupper under begreppet flyktingar. 

Regler för EU-länder rörande flyktingmottagande är i viss utsträckning gemensamma. Under 

vår studerade tidsperiod gäller Dublinförordningen II fram till 2013 då Dublinförordningen III 

istället trädde i kraft. Båda dessa har gemensamt att ett enda medlemsland är ansvarig för att 

pröva en asylansökan. Enligt båda förordningarna följer ansvaret för asylansökningar i stort 

sätt samma ordning där de tre huvudsakliga punkterna behandlar följande: 

1. Om den sökande har kärnfamilj i en Dublinstat som antingen beviljats skydd eller som 

befinner sig i asylprocessen ansvarar det landet för att pröva den sökandes 

asylansökan.8  

2. Om någon Dublinstat utfärdat uppehållstillstånd eller visering till den asylsökande ska 

detta land även pröva ansökan. 

3. Om den sökande har passerat en yttre gräns utan tillstånd ska landet där passagen skett 

pröva ansökan. 

                                                      
8 En Dublinstat är ett land som underskrivit Dublinförordningen. 
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Prioriteringsordningen är uppifrån och ned (Migrationsverket, 2015; Rådets förordning (EG) 

nr 343/2003; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013). Att en 

asylsökande tidigare rest genom ett EU-land gör inte det landet skyldigt att motta en 

asylansökan, detta gäller bara när den sökande har passerat EU:s yttre gräns enligt punkt tre 

(Migrationsinfo, 2016). Att söka asyl i EU kan endast göras inom eller vid unionens gränser 

dit de lagliga vägarna är begränsade. För att resa in till EU behövs en giltig visering vilken 

inte utfärdas ifall det existerar rimliga tvivel att den sökande har avsikter att stanna i EU efter 

viseringstidens utgång (Dir 2016:8).  

4. Data 
De undersökta länderna i studien är EU-25 under perioden 2005–2014. I maj 2004 tillkom 10 

nya medlemsländer till EU och därmed är 2005 första helåret där samtliga dessa länder är 

medlemmar. Sedan dess har ytterligare tre länder inkluderats i unionen under två omgångar. 

Dessa tre länder exkluderas dock ur undersökningen då vi vill att de undersökta länderna ska 

vara EU-medlemmar och ha liknande regelsystem under hela mätperioden. Alternativet är att 

använda EU-27 från 2007 alternativt EU-28 från 2013. Detta skulle dock minska antalet 

observationer då tidsspannet förminskas och effekten av det är större än effekten av två till tre 

ytterligare länder i materialet. Därmed väljs 2005 som startår och EU-25 som population. År 

2014 är det senaste året med uppdaterad data och blir därför den sista mätpunkten i studien. 

En sammanfattning över de använda variablerna och dess definitioner samt databaserna vi 

hämtat dem ifrån finns i Appendix A, Tabell 8. 

4.1 Beroendevariabel 
Beroendevariabeln i studien är antal asylansökningar per capita i ett land dividerat med antalet 

asylansökningar per capita i EU-25. Variabeln beräknas enligt formel 1: 

(1) 

𝐴𝑠𝑦𝑙𝑖𝑡 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝐸𝑈25𝑡

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑈25𝑡

 

Måttet används i tidigare studier vilket ger oss ökad jämförbarhet med dessa (Thielemann, 

2004; Neumayer, 2004). Relativa asylansökningar i relation till EU-25 ger oss möjligheten att 

undersöka den ojämna fördelningen av asylansökningar inom EU efter varje lands 

populationsmässiga förmåga att ta emot flyktingar. Det är alltså fördelningen vi studerar och 

inte det specifika antalet asylansökningar ett land mottar. Thielemann (2004) menar att större 
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länder tenderar att möta ett större antal asylansökningar än mindre länder. Eftersom 

befolkningen varierar i hög utsträckning inom EU-25 kan vi inte anta att alla länder har 

samma kapacitet att ta emot samma mängd flyktingar och därmed bör inte antalet asylsökande 

i absoluta tal användas som beroendevariabel. En nackdel med variabeln är att måttet minskar 

när länder ökar sin population via beviljade asyler. Genomsnittet för positiva beslut i 

förhållande till ländernas population är 0,03 % och den högsta mätpunkten är 0,4 % för Malta 

2009. Vi anser att denna populationsökning inte är tillräckligt hög för att vara problematisk 

för variabeln. Ett alternativt mått är asylsökande per tusen invånare vilket också kommer 

användas i känslighetsanalysen. 

Datamaterialet för antalet asylansökningar är hämtat från Eurostat (2015a; 2016a) och 

populationsdata kommer från Eurostat (2015b). Det är viktigt att poängtera att metoden för att 

göra mätningar på antalet asylansökningar ändrades 2008. Efter mailkorrespondens med 

Eurostat framgår att metoden harmoniserades inom EU mellan 2008–2010, men det framgår 

inte ifall harmoniseringen är av väsentlig karaktär eller exakt utformning av den (Eurostat, 

2016c). Vi har undersökt datamaterialet men inte funnit några tydliga förändringar till följd av 

harmoniseringen av mätsystemet. Inget hack kan ses i linjen som variabeln följer under 

tidsperioden till följd av förändringen i mätmetoden, varför harmoniseringen inte bör ha några 

allvarliga konsekvenser för skattningarna.   

4.2 Förklaringsvariabler 
För att mäta lönenivån i ett specifikt land används BNP per capita och uttrycks i 

inflationsjusterade USD med 2005 som basår. Denna data är hämtad från Världsbanken 

(2016b). Måttet kan antas korrelera med andra attraktiva landegenskaper som välfärd och 

fungerade institutioner, variabeln kan därmed inkludera effekter ifrån utelämnade faktorer. 

Att inkludera alla potentiellt önskvärda landsfaktorer skulle försvåra modelleringen och leda 

till hög multikollinearitet i modellen. BNP per capita är vanligt förekommande i tidigare 

forskning (Moore & Shellman, 2007; Mayda, 2009; Toshkov, 2014), varför den inkluderas.  

Som mått för möjligheten till arbete inkluderas arbetslöshet, vilket även används i tidigare 

forskning (Neumayer, 2004; Toshkov, 2014). Ett alternativt mått hade varit att istället 

använda sysselsättningsgrad som också inkluderar de som inte aktivt söker arbete. Nackdelen 

med måttet är att det inte skiljer på önskad och oönskad sysslolöshet. Därmed anser vi att 

arbetslöshet är den bästa variabeln att använda. Data är hämtad från Eurostat (2016d) och 

uttrycks som den genomsnittliga arbetslösheten per år i procent.  
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För att mäta ekonomisk jämlikhet kommer Gini-koefficienten användas. Datamaterialet är 

hämtat från Eurostat (2016e). Gini-koefficienten sträcker sig mellan 0 och 1, där ett högt tal 

motsvarar en hög ekonomisk ojämlikhet medan ett lågt tal representerar en mer jämlik 

ekonomisk fördelning. Gini-koefficienten är ett vedertaget mått på ekonomisk jämlikhet inom 

nationalekonomin.  

Tidigare forskning använder framförallt antalet landsmän eller utlandsfödda i 

destinationslandet som mått för migrantnätverk (Hatton, 2009; Thielemann, 2004; Moore & 

Shellman, 2007). Då fullständig data för antalet utlandsfödda i destinationsländerna under den 

studerade tidsperioden inte finns tillgänglig, använder vi istället det aggregerade antalet 

godkända asylansökningar under de två senaste åren vilket kan ses i Formel 2: 

(2) 

𝑁ä𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑖𝑡 =  𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖(𝑡−1) + 𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖(𝑡−2) 

Variabeln motiveras genom att specifika regioner vanligtvis står för betydande delar av 

flyktingströmmarna över vissa tidsperioder, till exempel före detta Jugoslavien under tidigt 

90-tal eller Syrien som sedan 2011 stått för en majoritet av flyktingströmmarna till EU 

(UNHCR, 2015). Genom att använda det aggregerade antalet beviljade asylansökningar under 

de två senaste tidsperioderna kommer vi mäta nätverkseffekten då väsentliga delar av de 

asylsökande kommer från samma ursprungsländer som de senast inkomna. Nackdelen med 

variabeln är att den inte mäter nätverkseffekter som sträcker sig längre än två år tillbaka. När 

relationer sträcker sig längre tillbaka i tiden kommer variabeln därmed underskatta 

nätverkseffekten. Måttet inkluderar även flera olika nationaliteter som kan antas ha en låg 

nätverkseffekt mellan varandra. Konfliktområden ändras dock över tid och därför bör inte 

antalet godkända asylansökningar användas från långt tillbaka i tiden. Då 2003 är första året 

med balanserad data och 2005 används som startår väljs längden på beviljade asylansökningar 

till två år. Datamaterialet är hämtat från Eurostat (2015c & 2016f).  

För att mäta ett lands välkomnande rykte använder vi i likhet med Thielemann (2004) måttet 

bistånd i förhållande till BNI. Datamaterialet är hämtat från OECD (2016). Både Neymayer 

(2004) och Toshkov (2014) använder andelen röster på högerpopulistiska partier som mått för 

ogästvänlighet mot flyktingar, vilket hade varit relevant att använda även i vår studie. Vi har 

dock inte funnit någon tidigare studie som klassificerat de studerade ländernas 

högerpopulistiska partier under den studerade tidsperioden. Därmed skulle vi själva behöva 

approximera högerpopulistiska partier för varje land vilket skulle resultera i en subjektiv 

tolkning. Istället för negativa attityder till flyktingar fokuserar vi därför på att undersöka 
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gästvänlighet i vår huvudmodell, vilket biståndsandelen av BNI avses reprensentera. En 

alternativ lösning är att mäta människors attityder till flyktingar. Europeiska Kommisionen 

(2015) har i Standard Eurobarometer 83 undersökt om immigration av människor från länder 

utanför EU väcker positiva eller negativa känslor hos befolkningen i olika EU-länder. Måttet 

finns dock enbart tillgängligt för våren 2015 varpå det inte används som huvudsaklig variabel 

för att mäta attitydrelaterade pullfaktorer. Vi använder istället variabeln i känslighetsanalysen 

där den observerade datapunkten hålls konstant över samtliga år i modellen.  

För att mäta ländernas asylpolitik används beviljningsgrad som mått, vilket är vanligt 

förekommande i tidigare litteratur (Hatton, 2009; Toshkov, 2014; Neumayer, 2004). 

Variabeln mäts genom andelen beviljade asylansökningar i förhållande till totala antalet beslut 

och kan ses nedan i Formel 3: 

(3) 

𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 =
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡 + 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡
 

Variabeln kan ses som den genomsnittliga flyktingens sannolikhet att få sin asylansökan 

beviljad. I datamaterialet noterar vi att flera länder fattar betydligt färre beslut än vad de får 

asylansökningar. Detta kan både bero på att länder väljer att inte fatta beslut, men även att 

länder får fler asylansökningar än de har resurser att behandla under året. Effekten blir att 

dessa länder får en högre beviljningsgrad än dess egentliga värde. För att undersöka effekten 

av att beslut inte fattas ersätts den ordinarie variabeln med ett alternativt mått för 

beviljningsgraden vid känslighetsanalysen. Variabel mäts genom positiva beslut dividerat 

med antalet asylansökningar istället för antalet beslut och kan ses i Formel 4.  

(4) 

𝐴𝑙𝑡. 𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 =
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡
  

Via detta mått kan inte länder erhålla artificiellt höga beviljningsgrader. Datamaterialet är 

hämtat från Eurostat (2015a; 2015c; 2016a; 2016f).  

Då länder enligt Dublinförordningen II och III är skyldiga att ansvara för asylansökan om de 

är det första landet där den sökande passerade EU:s gränser har vi valt att kontrollera för 

detta. Vissa av de studerade destinationsländerna ligger som första EU-land längs de 

vanligaste land- och vattenvägarna in till EU, varpå en dummyvariabel används för dessa 

länder. Majoriteten av de asylsökande under den studerade tidsperioden kommer från 

Mellanöstern och Nordafrika (Världsbanken, 2016c). Länderna som definieras som 
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ankomstländer är: Grekland, Italien Ungern, Cypern och Malta. Information om vilka länder 

som angränsar till de vanligaste flyktvägarna in till EU kommer från UNHCR (2016). Cypern 

står inte med bland dessa, men läggs ändå till med anledning av dess närhet till bland annat 

Syrien och med dess geografiska läge vid EU:s utkant. Även länder såsom Spanien, som 

gränsar till Marocko, eller Polen och Slovenien, som gränsar till Ukraina, skulle kunnat 

inkluderas i dummyvariabeln. Dessa flyktvägar används dock inte lika frekvent varpå vi 

enbart väljer att använda de vanligast förekommande flyktvägarna. Variabeln mäter även till 

viss del geografiskt avstånd då de inkluderade länderna också är de som ligger närmast de 

vanligaste ursprungsländerna. 

4.3 Deskriptiv data 
Totalt innehåller datamaterialet 1 650 mätpunkter. I Tabell 1 presenteras statistiska mått för 

de inkluderade variablerna. Det kan utläsas att variablerna nätverk och arbetslöshet har en hög 

kurtosis medan BNP har en låg, i jämförelse med en normalfördelning vars kurtosis har ett 

värde på tre.  

Tabell 1 - Deskriptiv statistik 

Serie Medel Median Max Min Std.Av. Skevhet Kurtosis 

(ln)Asyl – 0,43 – 0,18 3,03 – 4,74 1,58 – 0,39 2,67 

(ln)BNP 10,12 10,18 11,38 8,93 0,62 – 0,18 1,97 

Arbetslöshet  8,81 7,80 27,50 3,40 4,22 1,74 6,72 

GINI 29,34 28,80 38,90 22,70 3,84 0,31 2,06 

Nätverk 4817,72 935,00 38385,00 0,00 7327,98 2,17 8,35 

Bistånd 0,36 0,27 1,12 0,06 0,29 0,94 2,77 

Beviljningsgrad 29,29 26,61 100 0,00 19,75 0,69 3,24 

Anm: Statistiska mått för variablerna. 

I Tabell 2 presenteras den deskriptiva statistiken för de inkluderade variablerna för respektive 

land. Medelvärdet presenteras överst och standardavvikelserna står inom parentes. Det kan 

utläsas att länderna inom EU-25 är heterogena med avseende på de undersökta pullfaktorerna. 

Värden för median, minimumvärde, maximumvärde, skevhet och kurtosis presenteras för 

respektive land och variabel i Appendix B. I Appendix B visas även deskriptiv statistik för 

den naturliga logaritmen av det relativa asyltrycket och av BNP per capita. Vi använder den 

naturliga logaritmen för dessa två variabler i modellerna för att minska problem med 

heteroskedasticitet och för att förenkla jämförelsen av BNP per capita med andra studier.9 

  

                                                      
9 Heteroskedasticitet är när variansen inte är konstant över samplet. 
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Tabell 2 - Medelvärden och standardavvikelser 

Land Asyl BNP Arbetslöshet Gini Nätverk Bistånd Beviljningsgrad 

Belgien 2,91 
(1.57) 

37963 
(518) 

7,92 
(0,56) 

26,72 
(0,76) 

7165 
(2469) 

0,51 
(0,06) 

26,99 
(5,43) 

Cypern 8,61 
(7,11) 

24432 
(1544) 

8,10 
(4,80) 

30,33 
(1,93) 

621 
(601) 

0,15 
(0,05) 

19,48 
(21,59) 

Danmark 1,23 
(0,42) 

48562 
(1366) 

5,81 
(1,68) 

26,21 
(1,62) 

1748 
(1327) 

0,84 
(0,03) 

42,08 
(16,41) 

Estland 0,05 
(0,03) 

11366 
(866) 

9,25 
(3,88) 

32,71 
(1,44) 

12 
(9) 

0,11 
(0,02) 

24,69 
(12,04) 

Finland 0,98 
(0,37) 

40074 
(1357) 

7,84 
(0,72) 

25,84 
(0,30) 

1960 
(718) 

0,50 
(0,07) 

40,67 
(10,67) 

Frankrike 1,23 
(0,24) 

35515 
(450) 

9,11 
(0,92) 

29,17 
(1,44) 

10159 
(2485) 

0,44 
(0,05) 

13,56 
(4,28) 

Grekland 2,07 
(1,28) 

21377 
(2480) 

15,39 
(8,00) 

33,79 
(0,62) 

281 
(134) 

0,16 
(0,03) 

3,14 
(4,25) 

Irland 1,10 
(0,83) 

50609 
(1949) 

9,97 
(4,44) 

30,49 
(1,00) 

506 
(317) 

0,50 
(0,07) 

11,33 
(10,24) 

Italien 0,58 
(0,26) 

30918 
(1483) 

8,73 
(2,31) 

32,16 
(0,50) 

17078 
(8915) 

0,19 
(0,04) 

50,97 
(14,72) 

Lettland 0,09 
(0,08) 

8714 
(729) 

12,17 
(4,67) 

36,29 
(1,26) 

24 
(18) 

0,07 
(0,01) 

34,91 
(27,23) 

Litauen 0,19 
(0,10) 

9535 
(1021) 

10,71 
(4,54) 

34,71 
(1,51) 

222 
(272) 

0,11 
(0,02) 

49,83 
(26,32) 

Luxemburg 3,02 
(1,70) 

82401 
(2637) 

4,98 
(0,58) 

28,08 
(1,11) 

526 
(407) 

0,97 
(0,08) 

25,95 
(20,35) 

Malta 6,58 
(3,25) 

16019 
(681) 

6,49 
(0,39) 

27,11 
(0,65) 

1774 
(837) 

0,21 
(0,03) 

64,33 
(14,82) 

Nederländerna 1,41 
(0,40) 

43452 
(937) 

5,37 
(1,24) 

26,39 
(0,92) 

12453 
(2313) 

0,77 
(0,07) 

47,68 
(8,29) 

Polen 0,35 
(0,10) 

9820 
(1084) 

10,54 
(3,13) 

31,91 
(1,52) 

3208 
(1988) 

0,09 
(0,01) 

38,46 
(22,36) 

Portugal 0,03 
(0,01) 

18859 
(486) 

11,75 
(2,95) 

35,49 
(1,56) 

99 
(66) 

0,24 
(0,04) 

41,97 
(15,06) 

Slovakien 0,48 
(0,50) 

14300 
(1307) 

13,24 
(1,89) 

25,45 
(1,26) 

170 
(110) 

0,09 
(0,00) 

31,59 
(22,30) 

Slovenien 0,39 
(0,42) 

19321 
(814) 

7,19 
(1,98) 

23,75 
(0,63) 

46 
(23) 

0,13 
(0,01) 

14,22 
(13,77) 

Spanien 0,17 
(0,09) 

26240 
(998) 

17,18 
(7,24) 

33,14 
(1,02) 

876 
(407) 

0,31 
(0,12) 

16,71 
(13,14) 

Storbritannien 0,78 
(0,23) 

40351 
(877) 

6,62 
(1,29) 

32,50 
(1,26) 

14310 
(2619) 

0,54 
(0,11) 

28,77 
(7,59) 

Sverige 5,88 
(1,29) 

44947 
(1161) 

7,57 
(0,84) 

24,32 
(0,66) 

21192 
(10552) 

1,01 
(0,06) 

43,52 
(17,95) 

Tjeckien 0,27 
(0,23) 

14582 
(529) 

6,55 
(1,03) 

25,11 
(0,39) 

512 
(150) 

0,12 
(0,01) 

26,12 
(12,25) 

Tyskland 1,03 
(0,51) 

37578 
(1743) 

7,32 
(2,11) 

28,96 
(1,51) 

16655 
(10138) 

0,38 
(0,02) 

28,01 
(11,63) 

Ungern 0,94 
(1,01) 

11437 
(304) 

9,10 
(1,71) 

27,05 
(2,61) 

634 
(261) 

0,10 
(0,02) 

20,43 
(10,79) 

Österrike 3,14 
(0,92) 

40334 
(1020) 

5,05 
(0,48) 

27,09 
(0,90) 

8217 
(1117) 

0,36 
(0,10) 

32,25 
(8,21) 

Anm: Tabellen presenterar medelvärden för de studerade variablerna. Standardavvikelser presenteras inom parentes. 

Arbetslöshet, gini, bistånd och beviljningsgrad uttrycks i procent. 
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I Tabell 3 presenteras det relativa asyltrycket för de studerade destinationsländerna. 

Datamaterialet är sorterat från det land med högst medelvärde för den studerade tidsperioden 

till det land med lägst medelvärde. Om ett land har samma antal asylansökningar per capita 

som EU-25 antar variabeln ett värde av 1. Detta är alltså det värde som representerar en jämn 

fördelning av asylansökningar inom EU-25, med hänsyn till länders population. Vi kan i 

tabellen utläsa att det relativa asyltrycket varierat kraftigt mellan de undersökta länderna. Från 

Estland och Lettland som under början av tidsperioden uppmätte värden på 0,01, till Cypern 

som 2005 uppmätte ett värde på 20,79.   

Tabell 3 - Relativt Asyltryck 

Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Medel 

Cypern 20,79 14,38 18,82 9,34 7,20 6,42 3,25 2,70 1,63 1,58 8,61 

Malta 5,71 7,39 7,16 11,81 10,41 0,77 7,02 7,10 5,99 2,46 6,58 

Sverige 3,84 6,34 8,36 4,99 4,68 6,24 4,86 6,59 6,38 6,52 5,88 

Österrike 5,41 3,81 3,03 2,83 3,40 2,42 2,66 2,95 2,33 2,55 3,14 

Luxemburg 3,43 2,64 1,88 1,74 1,74 2,84 6,48 5,57 2,24 1,62 3,02 

Belgien 2,38 1,99 2,30 2,63 3,60 4,40 4,47 3,61 2,12 1,57 2,91 

Grekland 1,63 2,63 4,79 3,32 2,57 1,69 1,29 1,23 0,84 0,67 2,07 

Nederländerna 1,50 2,09 0,91 1,72 1,76 1,67 1,35 1,12 0,87 1,13 1,41 

Danmark 0,83 0,85 0,86 0,79 1,21 1,67 1,09 1,54 1,44 2,02 1,23 

Frankrike 1,57 1,15 0,96 1,21 1,33 1,49 1,36 1,34 1,14 0,76 1,23 

Irland 2,07 2,37 1,91 1,60 1,06 0,78 0,44 0,30 0,23 0,24 1,10 

Tyskland 0,69 0,60 0,49 0,60 0,72 1,08 1,00 1,37 1,77 1,94 1,03 

Finland 1,36 1,02 0,56 1,28 1,65 1,05 0,84 0,82 0,66 0,51 0,98 

Ungern 0,31 0,49 0,71 0,58 0,83 0,38 0,26 0,31 2,14 3,35 0,94 

Storbritannien 1,01 1,10 0,96 0,89 0,92 0,71 0,66 0,65 0,54 0,39 0,78 

Italien 0,32 0,42 0,51 0,95 0,54 0,31 1,05 0,42 0,50 0,82 0,58 

Slovakien 1,31 1,25 1,03 0,31 0,27 0,18 0,14 0,19 0,09 0,05 0,48 

Slovenien 1,53 0,59 0,39 0,23 0,17 0,21 0,27 0,20 0,15 0,14 0,39 

Polen 0,27 0,26 0,40 0,41 0,50 0,31 0,28 0,40 0,45 0,16 0,35 

Tjeckien 0,70 0,63 0,33 0,29 0,21 0,14 0,11 0,10 0,07 0,08 0,27 

Litauen 0,06 0,10 0,08 0,30 0,25 0,29 0,27 0,31 0,15 0,12 0,19 

Spanien 0,23 0,28 0,34 0,18 0,12 0,11 0,11 0,08 0,11 0,09 0,17 

Lettland 0,02 0,01 0,03 0,05 0,05 0,06 0,25 0,14 0,11 0,15 0,09 

Estland 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,09 0,05 

Portugal 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 

Anm: Tabellen presenterar värdena för det relativa asyltrycket för samtliga länder under den studerade 

tidsperioden. Medelvärdet för varje land presenteras i kolumnen till höger. 
. 
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I Tabell 4 presenteras en korrelationsmatris för att undersöka eventuell multikollinearitet 

mellan förklaringsvariablerna.10 Korrelationen mellan den naturliga logaritmen av BNP per 

capita och biståndsandelen av BNI är 83 % och kan innebära multikollinearitet ifall de skattas 

tillsammans. Övriga variabler korrelerar inte i en sådan utsträckning att vi uppfattar det som 

problematiskt.  

Tabell 4 - Korrelationsmatris 

 

(ln)BNP Arbetslöshet Gini Nätverk Bistånd Beviljningsgrad 

(ln)BNP 1,00 - - - - - 

Arbetslöshet – 0,36 1,00 - - - - 

Gini – 0,36 0,42 1,00 - - - 

Nätverk 0,41 – 0,23 – 0,14 1,00 - - 

Bistånd 0,83 – 0,36 – 0,37 0,41 1,00 - 

Beviljningsgrad – 0,04 – 0,15 – 0,02 0,21 0,10 1,00 

Anm: Tabellen presenterar korrelationen mellan de studerade variablerna. Den naturliga logaritmen av BNP 

per capita och av det relativa asyltrycket används. 

5. Metod 
För att analysera de undersökta pullfaktorernas påverkan på det relativa asyltrycket användes 

paneldataanalys, vilket möjliggör en studie över både tid och länder. Alternativa metoder är 

bland annat tvärsnitts- och tidsseriedataanalys. Tvärsnittsdata möjliggör inte undersökning av 

individer över tid, varför metoden valdes bort. Då tillgänglig data är begränsad till tio år 

försvåras möjligheten att dra slutsatser med tidsseriedata. Paneldataanalys ger möjlighet till 

generaliserbara resultat över EU-25, varav vi anser metoden som lämpligast. Vidare är 

paneldata vanligt förekommande inom litteraturen och är användbar när beroendevariabeln 

påverkas av icke observerbara faktorer som korrelerar med förklaringsvariablerna. Då vi 

mäter samma länder över tid är det möjligt att denna korrelation finns. Paneldataanalys 

möjliggör konsistenta estimeringar av förklaringsvariablerna om de icke observerbara 

egenskaperna är konstanta över tid.11 En nackdel med paneldataanalys är att autokorrelation är 

vanligt förekommande.12 Skattningar där autokorrelation förekommer är ändå konsistenta 

men inte effektiva. 13  

Modellen som användes i studien bygger på en linjär relation mellan den naturliga logaritmen 

av det relativa asyltrycket (Asyl) och förklaringsvariablerna: den naturliga logaritmen av BNP 

                                                      
10 Multikollinearitet innebär att två eller flera förklaringsvariabler korrelerar med varandra. 
11 Konsistens innebär att riktningskoefficienten närmar sig sitt väntevärde när antalet observationer går mot 

oändligheten. 
12 Autokorrelation innebär att slumptermen har en korrelation med sitt föregående värde. 
13 Att en skattning är effektiv innebär att variansen är den lägsta möjliga.  
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per capita (BNP), aggregerade beviljade asylansökningar under de föregående två åren 

(Nätverk), arbetslöshet (Arbetslöshet), beviljningsgrad (Beviljningsgrad) ekonomisk 

ojämlikhet (Gini), bistånd som andel av BNI (Bistånd) och geografiskt läge angränsande till 

de vanligaste flyktvägarna in till EU (Ankomstland), för varje land, 𝑖, vid den observerade 

tidpunkten, 𝑡. 

I Tabell 4 visade sig Bistånd och BNP ha en korrelation på 83 %. Inkludering av båda 

variablerna leder därmed till multikollinearitet. Med avseende på korrelationen valde vi att 

skatta två huvudmodeller. I den första inkluderades alla förklaringsvariabler och i den andre 

uteslöts Bistånd. Den första för att få konsistenta skattningar och den senare för att mildra 

problem med multikollinearitet. Genom att utelämna Bistånd riskeras snedvridna resultat på 

grund av att BNP inkluderar effekter av Bistånd. Anledningen till att Bistånd uteslöts och inte 

BNP beror på att BNP per capita visat sig vara signifikant i tidigare litteratur och antas ha en 

större dragningskraft än biståndsandelen av BNI. Nedan ses de två huvudmodellerna i Formel 

5 och Formel 6:  

 (5) 

𝐴𝑠𝑦𝑙𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑖(𝑡−1) + 𝛽2𝑁ä𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖(𝑡−1) +

𝛽4𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖(𝑡−1) + 𝛽5𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖(𝑡−1) + 𝛽6𝐵𝑖𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑖(𝑡−1) +  𝛽7𝐴𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

(6) 

𝐴𝑠𝑦𝑙𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑖(𝑡−1) + 𝛽2𝑁ä𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖(𝑡−1)

+ 𝛽4𝐵𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖(𝑡−1) + 𝛽5𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖(𝑡−1) +  𝛽7𝐴𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

Det kan antas att asylsökande inte har fullständigt uppdaterad information om 

destinationsländernas förhållanden. I likhet med tidigare forskning användes därför laggar 

med ett år för förklaringsvariablerna i huvudmodellen (Thielemann, 2004; Neumayer, 2004; 

Toshkov, 2014). Nätverk är redan definierad som de föregående två årens aggregerade värde 

varpå inga ytterligare laggar behövdes. Eftersom flera variabler visade på hög respektive låg 

kurtosis, se Tabell 1, kontrollerade vi för om datamaterialet var normalfördelat via ett Jarque-

Bera test.14 För att genomföra de ekonometriska skattningarna av datamaterialet använde vi 

programvaran EViews 7. 

5.1 Ekonometriska Modeller 
Vid paneldataanalys är poolad OLS ett vanligt första angreppssätt. Metoden generar 

konsistenta skattningar när modellen är korrekt specificerad och regressorerna är okorrelerade 

med icke observerbara individspecifika egenskaper, men behandlar datamaterialet som ett 

                                                      
14 Jarque-Bera är ett normalfördelningstest där: Ho = Normalfördelning och Ha = Ingen normalfördelning. 
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tvärsnitt och ger inkorrekta standardavvikelser (Wooldridge, 2002). Vårt datamaterial 

innehåller observationer av samma länder över tid och det kan därför antas att landspecifika 

icke-observerbara egenskaper korrelerar med förklaringsvariablerna. För att hantera den 

eventuella korrelationen och för att få korrekta standardavvikelser valde vi, istället för poolad 

OLS, mellan två vanligt förekommande metoder inom paneldata: Fixed Effects Model (FEM) 

och Random Effects Model (REM) (Wooldridge, 2002).  

FEM tillåter de individspecifika egenskaperna att korrelera med förklaringsvariablerna. 

Metoden hanterar dessa egenskaper genom att inkludera dem i intercepttermen som sedan 

varierar mellan individerna (Veerbeck, 2012). Modellen kan specificeras som:  

(7) 

𝑦𝑖𝑡 =  𝑐𝑖 + 𝒙𝑖𝑡𝜷 + 𝑢𝑖𝑡  𝑡 = 1,2, … , 𝑇 

där 𝒙𝑖𝑡 är förklaringsvariablerna för varje land 𝑖 vid år 𝑡, 𝜷 är förklaringsvariablernas 

riktningskoefficienter, 𝑢𝑖𝑡 är feltermen för varje land 𝑖 vid varje år 𝑡 och 𝑐𝑖 är de 

individspecifika egenskaperna som skattas i intercepttermen. 𝐸(𝑐𝑖|𝑥𝑖) tillåts vara alla 

funktioner av 𝑥𝑖 (Wooldridge, 2002). Observerbara landspecifika egenskaper som är 

tidskonstanta går inte att skilja från icke observerbara landspecifika egenskaper i FEM då 

dessa redan är inkluderade i intercepttermen (Wooldridge, 2002). Variabeln Ankomstland är 

konstant över tid och kan därmed inte inkluderas i FEM.  

Till skillnad från FEM antar REM att individspecifika egenskaper är okorrelerade med 

regressorerna. REM hanterar istället dessa egenskaper som en slumpmässig variabel och 

inkluderar dessa i feltermen i likhet med poolad OLS (Wooldridge, 2002). Modellen kan 

specificeras som:  

(8) 

𝑦𝑖𝑡 = 𝒙𝑖𝑡𝜷 + 𝑣𝑖𝑡  𝑡 = 1,2, … , 𝑇 

där 𝒙𝑖𝑡 är förklaringsvariablerna för varje land 𝑖 vid år 𝑡, 𝜷 är förklaringsvariablernas 

riktningskoefficienter. Slumptermen specificeras som  𝑣𝑖𝑡 = 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  där 𝑐𝑖 är de 

individspecifika egenskaperna, 𝑢𝑖𝑡 är feltermen för varje land 𝑖 vid varje år 𝑡 och 𝐸(𝑣𝑖𝑡|𝒙𝒊) =

0. REM liknar poolad OLS men skiljer sig framförallt genom tillämpning av GLS-estimatorn 

(Wooldridge, 2002).15 Till skillnad från FEM kan REM inkludera observerbara 

                                                      
15 GLS-estimatorn viktar om mätpunkter med inversen av feltermen (Veerbeck, 2012). 
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individspecifika egenskaper som är tidskonstanta och kan därmed inkludera Ankomstland i 

modellen. 

Ifall det råder en korrelation mellan individspecfika egenskaper och regressorerna är 

skattningar med REM inte konsistenta, det är däremot skattningar med FEM. Om ingen 

korrelation råder mellan de individspecifika egenskaperna och regressorerna är REM 

effektivare än FEM och bör föredras som metod (Veerbeck, 2012). Hausman (1978) 

utvecklade en metod som undersöker ifall det råder en statistisk skillnad mellan skattningar 

gjorda med REM och FEM. Metoden använder följande hypoteser:  

H0: Det existerar ingen korrelation mellan de individspecifika egenskaperna och 

regressorerna. 

Ha: Det existerar en korrelation mellan de individspecifika egenskaperna och regressorerna.  

Om H0 förkastas indikerar det att skattningar med REM är inkonsistenta, varför vi isåfall  

fortskrider med FEM som metod. Om H0 inte förkastas indikeras att båda 

skattningsmetoderna är konsistenta men REM bör föredras då den är effektivare. Hasuman-

testet ska dock tolkas med försiktighet, förkastning av nollhypotesen ska inte automatiskt ses 

som bevis för att FEM är lämplig och vice versa när nollyhpotesen inte förkastas (Veerbeck, 

2012).  

5.2 Känslighetsanalys 
För att testa robustheten i våra resultat utfördes 14 skattningar som känslighetsanalys. Den 

metod som inte valdes enligt Hausman-testet utfördes istället som känslighetsanalys. Övriga 

skattningar utfördes med den metod som Hausman-testet visade om inget annat nämns. Som 

alternativ till Bistånd användes attityder till immigraton från utanför EU. Variabeln 

Beviljningsgrad byttes ut till den alternativa beviljningsgraden som mäter andelen positiva 

beslut i relation till antalet asylansökningar istället för andelen positiva beslut av totala beslut. 

Som alternativ till beroendevariabeln användes asylansökningar per tusen invånare. Variabeln 

tar inte hänsyn till asyltrycket i EU-25 och därför inkluderades även en kontrollvariabel för 

aggregerade asylansökningar inom EU-25 för varje år vid denna skattning. I huvudmodellen 

inkluderade vi dummyvariabler för varje specifikt år för att undersöka tidens effekt på våra 

resultat. För att examinera huruvida asylsökande agerar på uppdaterad information 

genomförde vi en skattning utan laggar på förklaringsvariablerna med både FEM och REM. 

För Beviljningsgrad genomförde vi skattningar med laggar upp till fem år tillbaka i tiden, 

även dessa med både FEM och REM. Då beroendevariabeln är populationsjusterad varierar 



24 

den i högre utsträckning för länder med få invånare. Effekten blir att mikrostater kan få höga 

värden trots att de har jämförelsevis få asylansökningar.16 För att undersöka ifall mikrostater 

generar en effekt exkluderas de vid känslighetsanalysen.  

5.3 Dataimputering 
Av 1 650 mätpunkter i datamaterialet saknas 21: Asyl (1), Beviljningsgrad (4), Nätverk (10) 

och Bistånd (6). De saknade mätpunkterna utgör 1,3 % av datamaterialet vilket vi inte anser 

vara ett betydande problem. Ett alternativ vid korrigering av obalanserad data är eliminering 

av länder eller tidsperioder där mätpunkter saknas för att därigenom skapa en balanserad 

panel. Detta kan vara attraktivt uträkningsmässigt men skulle minska vårt datamaterial genom 

exkludering av både länder och tidsperioder. Vi valde istället att korrigera de saknade 

mätpunkterna. I de fall där en mätpunkt saknades mellan två datapunkter imputerades den 

med följande formel: 

(9) 

𝑥𝑖𝑡 =
𝑥𝑖(𝑡−1) + 𝑥𝑖(𝑡+1)

2
 

Om den saknade datapunkten istället var den sista eller första mätningen för ett land 

imputerades den med följande uträkning:  

(10) 

𝑥𝑖𝑡 =  𝑥𝑖(𝑡±1) ∗ (1 + 𝑔) 

där 𝑔 är den genomsnittliga tillväxttakten för de tre föregående åren om mätpunkten är den 

sista i serien, alternativt nästkommande tre år om mätpunkten är den första. Malta saknar fyra 

mätpunkter i rad av Bistånd. Då det inte finns något tydligt mönster i tillväxttakten för 

variabeln valdes istället det kommande årets värde för att skatta de fyra föregående årens 

värden.  

5.4 Etik 

Studien följer de etiska rekommendationer utfärdade av Vetenskapsrådet (2011). Studien 

skrivs inte i syfte att tillgodose några kommersiella intressen eller andra bindningar vilket kan 

styrkas med att studien inte har någon särskild uppdragsgivare. Källor, metod och resultat 

redovisas öppet och arbetsprocessen dokumenteras.  

Studier som bygger på användning av empiriskt material bör präglas av systematisk och 

kritisk analys av noggrant insamlad data (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens data är hämtad 

                                                      
16 Mikrostater: länder med under en miljon invånare, i EU-25: Luxemburg, Malta och Cypern. 
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från publika databaser publicerade av Eurostat, OECD och Världsbanken. Vi bedömer 

kvalitén på materialet från databaserna som god efter att ha granskat deras riktlinjer för god 

statistik. Reliabiliteten anses därmed som hög då datamaterialet kommer från tillförlitliga 

källor. Val av variabler baseras i hög utsträckning på tidigare forskning och sannolikheten för 

att validiteten är hög kan därav ses som stor. Datamaterialet är hämtat ifrån publika databaser 

vilket gör det möjligt att replikera studien. 

Generaliserbarheten för uppsatsens resultat är inte uppenbar då studien endast undersöker hur 

pullfaktorer påverkat fördelningen av asylansökningar inom EU-25 mellan 2005 och 2014. De 

pullfaktorer som visar sig vara betydande i detta område under den studerade tidsperioden 

behöver inte nödvändigtvis vara betydande i andra områden och tidsperioder.  

5.5 Hypoteser 

Med hjälp av tidigare presenterad teori och litteratur formulerar vi hypoteser angående 

relationen mellan förklaringsvariablerna och det relativa asyltrycket. En sammanfattning av 

dessa kan ses i Tabell 5.  

Tabell 5 - Hypoteser 

Förklaringsvariabler Påverkan på relativt asyltryck 

Ekonomiska Pullfaktorer 

    BNP (t-1) + 

   Arbetslöshet (t-1) – 

   Gini (t-1) – 

Nätverksrelaterade pullfaktorer 

    Nätverk + 

Attitydrelaterade Pullfaktorer 

    Bistånd (t-1) + 

Policyrelaterade Pullfaktorer 

    Beviljningsgrad (t-1) + 

Övriga Pullfaktorer  

   Ankomstland + 

Anm: Tabellen visar hypoteser gällande förklaringsvariablernas effekt på det relativa asyltrycket. En positiv 

effekt på det relativa asyltrycket representeras av ett plustecken medan minus representerar en negativ effekt. 
     

Neoklassisk teori menar att migranter fattar rationella beslut genom lönsamhetskalkyler vid 

val av destinationsland. Därmed förväntas BNP ha ett positivt samband med det relativa 

asyltrycket medan arbetslöshet förväntas ha ett negativt samband. Då flyktingar i genomsnitt 
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hamnar långt ner i inkomstfördelningen förväntar vi oss att de kommer välja ett land med hög 

ekonomisk jämlikhet allt annat lika. I enlighet med nätverksteori predikterar vi att Nätverk har 

en positiv effekt på relativt asyltryck. Möjligheten att få asylstatus i ett givet land antas vara 

en viktig faktor för asylsökande. Därmed förväntar vi oss att Beviljningsgrad har ett positivt 

samband med relativt asyltryck. Att vara ett land som angränsar till de vanligaste 

smuggelrutterna in i EU bör ha ett positivt samband med det relativa asyltrycket, då länder 

enligt Dublinförordningen II och III är skyldiga att behandla asylansökan om de är det första 

land där den sökande passerade EU:s gränser. 

6. Resultat 
Resultaten från de huvudsakliga modellerna, se Formel 5 och Formel 6, presenteras i Tabell 6. 

Skattning (1) innehåller samtliga förklaringsvariabler och skattades med REM för 

tidsperioden 2006–2014. Under (2) presenteras skattningen som gjordes utan Bistånd. Även 

denna utfördes med REM för tidsperioden 2006–2014. Det ska tydliggöras att tidsperioden 

gäller för beroendevariabeln. Då vi använder laggar för förklaringsvariablerna börjar 

mätningarna för dessa år 2005, förutom för Nätverk som börjar 2004. Förklaringsvariablerna 

sträcker sig istället till 2013. I tabellen presenteras riktningskoefficienterna och 

standardavvikelserna inom parentes. P-värdena från de Hausman-tester som genomfördes 

presenteras längst ner i tabellen. De visar i båda fallen att nollhypotesen inte kan förkastas på 

varken 5 % eller 10 % signifikansnivå, därmed skattades huvudmodellen med REM. 

Modellerna har Durbin-Watson värden på 0,86 samt 0,84 och visar därmed tecken på 

autokorrelation. Jarque-Bera testen indikerar att datamaterialet är normalfördelat då vi inte 

kan förkasta dess nollhypotes.  
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Tabell 6 - Resultat från huvudsakliga skattningar med REM  

Samband med relativt asyltryck  

Förklaringsvariabler 

 

(1) 

REM 

(2) 

REM 

Ekonomiska pullfaktorer 

     BNP (t-1) 

 
0,623* 
(0,372) 

1,099*** 
(0,310) 

   Arbetslöshet (t-1) 

 
– 0,037*** 

(0,013) 
– 0,035*** 

(0,013) 
   Gini (t-1) 

 
– 0,006 
(0,029) 

– 0,008 
(0,029) 

Nätverksrelaterade pullfaktorer   

   Nätverk 

 
2,51E-05** 
(1,11E-05) 

2,60E-05** 
(1,11E-05) 

Attitydrelaterade pullfaktorer   

   Bistånd (t-1) 

 
1,468** 
(0,653)  

Policyrelaterade pullfaktorer   

   Beviljningsgrad (t-1) 

 
– 0,009*** 

(0,003) 
– 0,009*** 

(0,003) 

Övriga pullfaktorer   

   Ankomstland 

 
1,873*** 

(0,468) 
1,650*** 

(0,468) 

   Konstant – 7,005 – 11,191 

   Antal observationer 225 225 

   R2 0,217 0,195 

   R2 (justerad) 0,192 0,173 

   Hausman P-värde 0,310 0,132 

   Durbin-Watson 0,864 0,844 

   Jarque-Bera P-värde 0,155 0,197 

Anm: ***, ** & * representerar signifikans på 1 %, 5 % & 10 % signifikansnivå. Standardavvikelser 

presenteras inom parentes. 

Resultaten från båda skattningarna visar att länder med ett högt BNP per capita har ett högre 

relativt asyltryck än övriga länder, medan länder med hög arbetslöshet möter ett lägre relativt 

asyltryck. Ekonomisk jämlikhet visar inget signifikant samband med det relativa asyltrycket i 

någon av skattningarna. Nätverk visar ett signifikant positivt samband med det relativa 

asyltrycket medan beviljningsgraden visar sig ha ett signifikant negativt samband. Slutligen 

finner vi ett signifikant positivt samband mellan att vara ett ankomstland som angränsar de 

vanligaste flyktvägarna in i EU och det relativa asyltrycket.  

Utöver de huvudsakliga modellerna har vi genomfört flertalet skattningar som 

känslighetsanalys. Majoriteten av skattningarna visar på robusta resultat, dessa skattningar 

presenteras i Appendix B. De resultat som tydligt skiljer sig från våra huvudsakliga 

skattningar presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 - Känslighetsanalys 

Förklaringsvariabler (3) (4) (5) (6) (7) 

  REM REM REM REM FEM 

Ekonomiska Pullfaktorer      

   BNP (t-1) 0,818** 0,998*** 0,556 0,741* – 0,743 

 (0,377) (0,377) (0,417) (0,386) (0,733) 

   Arbetslöshet (t-1) – 0,017 – 0,036*** – 0,046** – 0,014 – 0,049** 

 (0,015) (0,013) (0,020) (0,016) (0,018) 

   Gini (t-1) – 0,011 – 0,008 0,027 – 0,014 0,028** 

  (0,029) (0,029) (0,039) (0,029) (0,013) 

Nätverksrelaterade 

pullfaktorer 

     

   Nätverk 3,49E-05*** 2,55E-05** 1,33E-05 3,60E-05*** 2,23E-05*** 

  (1,16E-05) (1,12E-05) (1,19E-05) (1,18E-05) (7,69E-06) 

Attitydrelaterade Pullfaktorer      

   Bistånd (t-1) 1,232*  2,037*** 1,393** 0,728 

 (0,653)  (0,777) (0,685) (0,570) 

   Attityd  – 0,009    

   (0,020)    

Policyrelaterade Pullfaktorer      

   Beviljningsgrad (t-1) – 0,009*** – 0,009***  – 0,009*** – 0,010*** 

 (0,003) (0,003)  (0,003) (0,003) 

   Beviljningsgrad (t-5)   0,008***   

    (0,003)   

Övriga Pullfaktorer      

   Ankomstland 1,876*** 1,751*** 1,764*** 1,896***  

 (0,468) (0,532) (0,460) (0,469)  

   Asylcap EU 0,608***     

  (0,140)     

   Konstant – 9,135 – 9,634 – 7,885 – 8,199 6,602 

   Antal observationer 225 225 125 225 225 

   R2 0,266 0,165 0,293 0,199 0,862 

   R2 (justerad) – 9,135 – 9,634 – 7,885 – 8,199 6,602 

Anm: ***, ** & * representerar signifikans på 1 %, 5 % & 10 % signifikansnivå. Standardavvikelser presenteras 

inom parentes. (3), (4), (6) och (7) har skattats för tidsperioden 2006–2014, (5) har skattats för 2010–2014. REM 

har använts för samtliga skattningar utom (7) där istället FEM använts. Modell (3) har skattats med asylsökande 

per tusen invånare som beroendevariabel. I modell (6) har fixed period använts. 

I Tabell 7 skattning (3) kan det utläsas att när beroendevariabeln ersätts av asylansökningar 

per tusen invånare är arbetslöshet inte signifikant, inte heller i (6) när dummyvariabler för 

varje år inkluderas är arbetslöshet signifikant. När huvudmodellen skattas med FEM blir 

varken BNP eller Bistånd signifikanta, vilket kan utläsas i (7). Dock är Bistånd signifikant 

positiv med FEM när inga laggar används för förklaringsvariablerna och när laggar med fem 

år används för Beviljningsgrad vilket kan utläsas i Appendix B, Tabell 17 skattning (12) och 
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(13). I skattning (4) ersattes Bistånd med länders attityder till utomeuropeisk immigration. 

Den alternativa variabeln för attityder har inget signifikant samband med det relativa 

asyltrycket. I (5) användes laggar för beviljningsgraden. Vi finner att beviljningsgraden fem 

år tillbaka har ett positivt signifikant samband med det relativa asyltrycket. Detta skiljer sig 

från den huvudsakliga modellen där beviljningsgraden med ett års lagg har ett signifikant 

negativt samband.  

6.1 Ekonomiska pullfaktorer 
Som förväntat existerar ett positivt samband mellan den naturliga logaritmen av BNP per 

capita och det relativa asyltrycket.17 I huvudmodellen (1) är variabeln signifikant på 10 % 

signifikansnivå. Detta kan förklaras av korrelationen på 83 % mellan BNP och Bistånd 

(Tabell 4). Då dessa variabler uppvisar en hög multikollienaritet höjs standardavvikelsen och 

signifikansen sänks. Vid uteslutande av Bistånd ur modellen reduceras problemen med 

multikollinearitet och BNP är signifikant på 1 % signifikansnivå. Vi tolkar sambandet som att 

lönenivån har en betydande effekt för asylsökande vid val av destinationsland, trots att BNP i 

modell (2) till viss del inkluderar egenskaper ifrån Bistånd, vilket kan överskatta dess 

riktningskoefficient. Flyktingars valfrihet vad gäller valet av destinationsland har diskuterats i 

tidigare forskning (Jörum, 2015; Robinson & Segrott, 2002). Våra resultat visar att valfriheten 

inte är helt begränsad då asylsökanden har information om och agerar på ekonomiska 

pullfaktorer. 

I enlighet med våra prediktioner har arbetslöshet ett signifikant negativt samband med det 

relativa asyltrycket. Detta ligger i linje med neoklassiska teorier som förklarar möjligheten till 

arbete som en viktig pullfaktor. Arbetslöshetens påverkan kan förklara varför länder som 

Spanien och Portugal, vars arbetslöshet är hög, har ett lågt relativt asyltryck trots 

jämförelsevist högt BNP per capita och ett geografiskt läge nära den afrikanska kusten. 

Resultatet är inte signifikant när tidsdummies för samtliga år inkluderas i modellen, eller när 

beroendevariabeln byts ut mot asylsökande per tusen invånare. Resultatet är alltså inte helt 

robust vid känslighetsanalysen och bör tolkas med försiktighet.  

Gini-koefficienten uppvisar inget signifikant samband med relativt asyltryck som vi förväntat 

oss. Våra resultat och tidigare forskning visar att asylsökande agerar på förväntad lön och 

arbetslöshet i destinationsländer, vilket antyder att asylsökande gör lönsamhetskalkyler vid 

                                                      
17 BNP är inte signifikant när FEM används som skattningsmetod. Anledningen skulle kunna vara att effekten av 

BNP hamnar i den individspecifika intercepttermen. Till exempel egenskapen att vara ett rikt land kan hamna i 

intercepttermen om denna egenskap är konstant över tid. 
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val av destinationsland. Då flyktingar förväntas hamna långt ner i inkomstfördelningen 

(Hartog & Zorlu, 2007) har de ekonomiska incitament till att beakta ekonomisk jämlikhet i 

destinationsländer, allt annat lika. Att ekonomisk jämlikhet inte har en signifikant påverkan på 

det relativa asyltrycket antyder att asylsökande inte beaktar faktorn vid val av 

destinationsland, trots att den har en ekonomisk påverkan. Resultatet kan öppna upp för 

diskussion om huruvida asylsökande fattar rationella beslut eller inte. Då flyktingar i 

genomsnitt hamnar långt ner i inkomstfördelningen i destinationsländer får det konsekvensen 

att länder som beviljar många asylansökningar får en minskad ekonomisk jämlikhet i landet. 

Den skattade modellen kan därför lida av simultanitetsproblem och få snedvridna skattningar. 

18 Effekten av beviljade asylansökningar på gini-koefficienten bör dock vara begränsad då den 

genomsnittliga befolkningsökningen till följd av beviljade asyler är 0,03 %. 

6.2 Nätverksrelaterade pullfaktorer 
Vi finner stöd för att nätverkseffekter har ett positivt och signifikant samband med relativt 

asyltryck. Detta följer både nätverksteorier och flertalet av de tidigare presenterade studierna. 

Resultaten kan även styrkas med Dublinförordningen II och III som i första hand ger ansvaret 

att behandla asylansökningar till medlemsländerna där de sökande har familj. Genom 

migrantnätverk kommer nya asylsökande både kunna få information om och incitament till att 

ta sig till det specifika destinationslandet. Enligt Dublinförordningen kommer 

destinationslandet dessutom vara skyldigt att ansvara för asylansökningar ifrån de beviljades 

familjer. Resultatet blir att länder som tidigare beviljat asyl till många flyktingar kommer 

uppleva en snöbollseffekt. De kommer uppleva fler asylansökningar, större migrantnätverk 

och därigenom fler ansökningar. Trots tidigare diskuterade svagheter med den använda 

variabeln visar den ändå på en positiv och signifikant effekt i linje med våra hypoteser. 

Variabeln fångar upp nätverksrelaterade pullfaktorer trots att den enbart mäter relationer som 

sträcker sig två år tillbaka i tiden. Nätverk uppvisar inget statistiskt samband med 

beroendevariabeln när laggar över två år används för Beviljningsgrad, något som kan bero på 

minskat antal observationer. Variabeln är dock robust mot den övriga känslighetsanalysen. 

Måttets riktningskoefficient har ett lågt numeriskt värde vilket beror på att den mäter effekten 

av en extra person som fått sin ansökan beviljad i destinationslandet.  

6.3 Attitydrelaterade pullfaktorer 
I likhet med Thielemann (2004) visar biståndsandelen av BNI ett positivt samband med det 

relativa asyltrycket. I Thielemanns studie (2004) används BNP-tillväxt istället för BNP per 

                                                      
18 Simultanitetsproblem: Situation med bilateral kausalitet mellan beroendevariabeln och förklaringsvariabeln.  
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capita för att mäta lönenivån i ett land. Detta riskerar att överskatta biståndsvariabeln då den 

korrelerar starkt med BNP per capita. Bistånd riskerar alltså att inkludera effekter ifrån BNP 

per capita i Thielemanns studie.  

Bistånd är menad att mäta hur gästvänliga länder är, eller deras rykte gällande att värna om 

andra människor utanför landets egna gränser. Våra resultat tyder på att länder som engagerar 

sig i människor i tredje världen möter ett högre relativt asyltryck. Variabeln har en korrelation 

med BNP på 83 % och därmed finns en risk att den inkluderar effekter som också korrelerar 

med BNP per capita, till exempel länders välfärd och välfungerande institutioner. 

Eftersom variabeln biståndsandelen av BNI har vissa svagheter gällande mätandet av 

människors attityder till och bemötande av flyktingar utfördes en skattning där attityder mot 

icke europeisk immigration ersatte Bistånd. Denna skattning kan utläsas i Tabell 7 (4) där 

variabeln inte uppvisar signifikans. Attitydvariabeln mäts enbart under ett år och tar därmed 

inte hänsyn till förändringar av attityder över tid vilket skulle kunna förklara varför variabeln 

inte blir signifikant. Det kan även vara så att asylsökande inte har någon information om de 

allmänna attityderna mot flyktingar i landet där de söker asyl. Variabelns svaghet gör dock att 

dess skattningar inte ska övervärderas. 

6.4 Policyrelaterade pullfaktorer 
Beviljningsgrad har ett signifikant negativt samband med relativt asyltryck. Resultatet är 

robust och håller vid samtliga känslighetsanalyser. Detta står i kontrast till majoriteten av 

tidigare litteratur och våra prediktioner. Vi utesluter möjligheten att asylsökande aktivt letar 

efter länder med låg beviljningsgrad. Då även FEM visar att beviljningsgrad har ett negativt 

samband med relativt asyltryck kan vi utesluta att en låg beviljningsgrad korrelerar med 

attraktiva landegenskaper som är konstanta över tid, då FEM inkluderar dessa faktorer i 

intercepttermen. Vi antar därför att sambandet beror på andra faktorer. 

Även Vink & Meijerink (2003) finner ett negativt samband mellan asylansökningar och 

beviljningsgrad, en korrelationsstudie som senare blivit kritiserad av Neumayer (2005) för att 

enbart innehålla en förklaringsvariabel. Vår studie stärker de resultat som Vink & Meijerink 

finner genom att inkludera fler förklaringsvariabler. En förklaring som ges av Vink & 

Meijerink (2003) är att ett högt asyltryck leder till lägre beviljningsgrad. De menar att länder 

reagerar på högt asyltryck genom att sänka beviljningsgraden. Något som styrks av Toshkov 

(2014) som finner att tidigare hög andel asylansökningar föregående år har ett samband med 

lägre beviljningsgrad i nutid. Det kan därmed råda en bilateral kausalitet där asylsökande och 
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länder reagerar på varandra. Hög beviljningsgrad leder till högt asyltryck och högt asyltryck 

leder till lägre beviljningsgrad. Hatton (2009) menar att det finns flera sätt för länder att 

begränsa antalet beviljade asylansökningar. Ett exempel är att definitionen av en flykting 

enligt Genévekonventionen till viss grad lämnar utrymme för länders egna tolkningar. Länder 

kan därmed införa hårdare gränser för vad som till exempel ska tolkas som en välgrundad 

rädsla för förföljelse. Genom att variera beviljningsgraden med avseende på antalet 

asylansökningar skulle länder kunna kontrollera hur många nya medborgare landet får ansvar 

för. De skulle då kunna reagera på högt antal asylansökningar genom att sänka 

beviljningsgraden. Länder kan antas ha bättre och snabbare informationsflöden än 

asylsökande och har därmed möjlighet att reagera snabbare på information. Effekten skulle 

kunna bli att flyktingar agerar på gammal information medan länder agerar på ny. Vår modell 

lider av autokorrelation och därmed kan föregående års beviljningsgrad uppvisa effekt på 

nästkommande års relativa asyltryck. 

Som känslighetsanalys utförde vi skattningar där beviljningsgradens betydelse undersöktes 

flera år tillbaka vilket kan utläsas i Tabell 7 skattning (5) och i Appendix B Tabell 16 och 17. 

Vid dessa skattningar finner vi att beviljningsgraden fem år tillbaka har ett positivt samband 

med det relativa asyltrycket aktuellt år. Resultatet är robust vid samtliga tester i 

känslighetsanalysen och signifikant på 1 % nivå. Sambandet indikerar att flyktingar agerar på 

fem år gammal information kring beviljningsgrad och att länder reagerar på detta genom att 

sänka beviljningsgraden. Detta förstärker Robinson & Segrotts (2003) studie som finner att 

flyktingar har låg information kring policyer i ankomstländer. Då våra resultat visar att 

asylsökande reagerar på årsaktuell ekonomisk information anser vi det vara osannolikt att 

asylsökande inte skulle ha uppdaterad information vad gäller asylpolicyer.  

En annan potentiell förklaring är att det råder selektionsbias där restriktiva asylpolicyer 

avskräcker de med lägst möjlighet att få en asylansökan beviljad. Detta leder till att 

asylsökande med relativt låg sannolikhet att få beviljad asyl söker sig till länder med liberal 

asylpolitik och därmed sänker den aggregerade beviljningsgraden i dessa länder. Detta stärks 

av Hatton (2009) som inte finner ett samband mellan beviljningsgrad och antal 

asylansökningar, men ett positivt samband när instrumentvariabeln för policyförändringar 

istället inkluderas i modellen. Hatton (2009) menar att policyförändringar har ett samband 

med asylansökningar men att variabeln beviljningsgrad underskattar effekten ifrån dessa 

policyförändringar. Vår studie skulle kunna mäta samma fenomen men att effekten av 

selektionsbias är högre i vårt datamaterial. 
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6.5 Övriga pullfaktorer 
Att vara ett ankomstland vars geografiska läge ligger som första EU-land längs de vanligaste 

flyktvägarna visar sig ha ett signifikant positivt samband med det relativa asyltrycket. En 

förklaring till sambandet kan vara de gemensamma policyerna gällande asylansökningar inom 

EU. Enligt Dublinförordningen II och III ska asylansökan behandlas av det land där den 

sökande först passerade EU:s gränser, om den sökande inte har kärnfamilj eller har fått visum 

utfärdat i något annat EU-land. Att ett positivt samband med det relativa asyltrycket hittas för 

de länder som ligger som första EU-land längs flyktvägarna tyder på att de gällande reglerna i 

EU påverkar vart flyktingar söker asyl. Det positiva sambandet skulle även kunna förklaras av 

geografiska faktorer då de även ligger närmast ursprungsländerna. Tidigare forskning har vart 

delad gällande betydelsen av ett lands geografiska läge, majoriteten visar dock att längre 

avstånd mellan ursprungsland och destinationsland leder till färre asylansökningar. Givet att 

variabeln ankomstland inte enbart mäter effekterna av de regler som gäller enligt 

Dublinförordningen II och III skulle den kunna stärka den gren av litteraturen som menar att 

geografiskt avstånd har en effekt på asyltrycket. Vårt syfte är dock inte att undersöka 

betydelsen av geografiskt avstånd varför inga direkta slutsatser bör dras om dess betydelse.  

7. Slutsats 
I likhet med tidigare litteratur finner vi stöd för att pullfaktorer har en påverkan på 

asylsökandes val av destinationsland. Ekonomiska möjligheter visar sig vara en betydande 

faktor. Både hög lönenivå och låg arbetslöshet visar ett signifikant positivt samband med 

relativt asyltryck. Vår studie är så vitt vi vet den första som undersöker ekonomisk jämlikhet 

som en pullfaktor för asylsökande. Resultaten visar inget stöd för att ekonomisk jämlikhet har 

en påverkan på länders relativa asyltryck. Potentiella förklaringar är att länder som beviljar 

många asyler får lägre ekonomisk jämlikhet, eller att asylsökande inte beaktar ekonomisk 

jämlikhet vid val av destinationsland. I enlighet med tidigare litteratur och våra prediktioner 

finner vi ett samband mellan nätverksrelationer och länders relativa asyltryck. Resultatet 

indikerar att asylsökande rör sig till länder där de har etablerade relationer. En snöbollseffekt 

kan skapas av nätverksrelationer då dess effekt ökar desto fler beviljade asyler länder ger ut. 

Vi undersöker även om det finns en relation mellan människors attityder i destinationslandet 

och det relativa asyltrycket som landet möter. Som variabel för attityder används 

biståndsandelen av BNI vilken uppvisar ett signifikant positivt samband med det relativa 

asyltrycket. Däremot hittas inget samband mellan invånares attityder till migration och relativt 

asyltryck. Resultaten visar ett signifikant negativt samband mellan beviljningsgraden och 
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relativt asyltryck. Sambandet står i kontrast till flertalet tidigare studier och våra hypoteser. 

Två potentiella förklaringar ges, antingen att länder reagerar på högt asyltryck genom att 

sänka beviljningsgraden eller att asylsökande med låg sannolikhet att få beviljad asyl rör sig 

till länder med liberalare asylpolicyer. Länderna som angränsar till de vanligaste flyktvägarna 

in till EU möter ett högre relativt asyltryck än övriga länder. Dublinförordningen ger ansvaret 

att behandla asylansökan till det land där den sökande först passerade EU:s gränser och antas 

vara betydande för sambandet. Resultaten visar att länders pullfaktorer har ett samband med 

den ojämna fördelningen av asylansökningar inom EU-25. Om EU ska kunna uppnå en 

jämnare fördelning kan politiska regeländringar krävas, eftersom det ojämna asyltrycket till 

viss del på faktorer som länder själva inte kan påverka. 

7.1 Framtida forskning 
Vår studie är till vår kännedom den första som undersöker sambandet mellan ekonomisk 

jämlikhet och länders asyltryck. Vi för resonemanget att asylsökande har incitament till att 

beakta ekonomisk jämlikhet men finner inget stöd för det. Asylsökande reagerar dock på 

andra ekonomiska faktorer som arbetslöshet och lönenivå. Ytterligare forskning är därför 

relevant för att undersöka om ekonomisk jämlikhet är en betydande pullfaktor vid val av 

ankomstland.  

Resultaten i denna studie visar att asylsökande till viss del har möjlighet att själva välja 

destinationsland. Tidigare kvalitativ litteratur har dock belyst att valfriheten är begränsad 

(Jörum, 2015; Robinson & Segrott, 2002). För att undersöka nivån av valfrihet kan 

randomiserade enkäter skickas ut till asylboenden inom EU med frågor om asylsökandes val 

av destinationsland. Våra resultat indikerar att attitydrelaterade pullfaktorer har ett samband 

med relativt asyltryck, men våra variabler har vissa svagheter. Tidigare litteratur har 

undersökt hur andelen röster på högerpopulistiska partier påverkar länders asyltryck men inte 

funnit en entydig effekt (Toshkov, 2014; Neumayer, 2004). Därmed behövs mer kunskap om 

hur attityder till flyktingar påverkar asylsökandes val av destinationsland, vilket också kan 

undersökas via enkäter.  

Vår studie bygger på statistik över var människor lämnat sina asylansökningar, men säger 

ingenting om vilka övriga destinationsländer som övervägdes, om valet var frivilligt och vilka 

andra pullfaktorer än de studerade som var betydande vid valet av destinationsland. Våra 

resultat genererar vissa frågor som är svåra att besvara med enbart kvantitativa metoder. Att 

komplettera existerande litteratur med fler kvalitativa studier, skulle bidra med nya kunskaper. 

Om de asylsökande själva får berätta vilka faktorer som påverkade var de lämnade sin 
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asylansökan, ges större möjligheter att undersöka pullfaktorer som annars är svåra att 

kvantifiera, till exempel länders rykten. 

Vi finner i kontrast till flertalet tidigare studier ett negativt samband mellan beviljningsgrad 

och relativt asyltryck. Vi förklarar sambandet med två olika hypoteser: antingen att länder 

reagerar på högt asyltryck genom att sänka beviljningsgraden, eller att asylsökande med låg 

sannolikhet till beviljad asyl rör sig till länder med relativt liberala asylpolicyer. Toshkov 

(2014) och Neumayer (2005b) visar stöd för den första hypotesen, men ytterligare forskning 

behövs för att stärka den. Genom att undersöka asyltryckets samband med följande års 

beviljningsgrad kan hypotesen undersökas. Hatton (2009) visar på den senare hypotesen 

angående selektionsbias. Författaren använde en instrumentvariabel där länders förändringar 

av asylpolicyer gav ett plus- eller minusvärde i måttet. Det är dock ett rimligt antagande att 

olika asylpolicyer har varierande effekter på länders asyltryck. Därmed är det relevant att 

utforma ett liknande mått som tar hänsyn till hur restriktiva eller liberala olika asylpolicyer är 

och låta variabeln anta olika värden baserat på deras styrka. 

7.2 Policyimplikationer 
Runt årsskiftet 2016 införde flera EU-länder gränskontroller för att begränsa 

flyktingströmmarna in till sina länder. Policyn hämmar den fria rörligheten inom unionen och 

är därmed på sikt ohållbar. Då EU till viss del för gemensam asylpolitik och samtliga av dess 

medlemmar godkänt Genèvekonventionen finns det grund för att unionen ska fortsätta 

utvecklandet av harmoniserade asylpolicyer.  

Ekonomiska faktorer som arbetslöshet och lönenivå har ett samband med länders relativa 

asyltryck. Prognoser på framtida arbetslöshet och lönenivåer kan därför användas för att 

prediktera länders kommande asyltryck och användas till beslutsunderlag för resursutdelning 

till de institutioner som hanterar asylmottagande. Att länder med starkare ekonomiska resurser 

möter fler asylansökningar per capita än övriga länder behöver inte nödvändigtvis ses som ett 

problem. Rika länder har större möjligheter att hantera de kortsiktiga kostnader som uppstår 

vid asylmottagande. En jämn fördelning bör därför inte enbart baseras på länders 

populationsstorlek, utan även de ekonomiska resurserna bör beaktas vid utformandet av 

asylpolicyer.  

Beviljningsgraden mellan olika länder varierar mycket (Appendix A, Tabell 10) trots att EU-

länder har samma definition av flykting enligt Genèvekonventionen. Tidigare forskning har 

funnit stöd för att länder reagerar på föregående högt asyltryck genom att sänka 
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beviljningsgraden, något även vår studie indikerar. Sannolikheten att få en beviljad 

asylansökan ska inte bero på länders tolkning av Genèvekonventionen och därmed finns det 

behov av att införa tydligare riktlinjer om vem som ska definieras som en flykting. EU-

myndigheter bör även kontrollera att medlemsländerna applicerar samma tolkning för att 

säkerställa att asylsökandes möjligheter till asyl inte skiljer sig åt inom unionen. Policyn 

förhindrar ett så kallat race to the bottom, där länder reagerar på varandra genom att succesivt 

införa allt restriktivare asylpolitik.  

Resultaten visar att de länder vars geografiska läge angränsar till de vanligaste flyktvägarna in 

till EU möter ett högre relativt asyltryck än övriga länder. Enligt Dublinförordningen ska 

landet där den asylsökande först passerade EU:s yttre gräns ansvara för ansökan. Regleringen 

antas ha en väsentlig påverkan på den ojämna fördelningen som finns inom EU-25. Eftersom 

det finns få lagliga vägar in till EU för asylsökande har särskilda smuggelrutter skapats in till 

unionen. Så länge dessa smuggelrutter fortsätter användas kommer länder längs med rutterna 

fortsätta att möta ett högre relativt asyltryck än övriga länder. Asyltrycket kommer sedan 

ytterligare öka på grund av familjeåterföreningar och nätverkseffekter. För att motverka att 

dessa länder ska ansvara för fler ansökningar än övriga medlemsländerna bör 

Dublinförordningen utvärderas. Även möjligheten till fler lagliga vägar in i unionen bör ses 

över för att undvika att smuggelrutter används in i EU.    

Vår studie och tidigare forskning visar att länders egenskaper skapar en ojämn fördelning av 

asylansökningar som sedan förstärks av nätverkseffekter. En potentiell lösning kan vara att 

skapa EU-kontor utanför unionens gränser och låta dessa hantera asylansökningar. På så sätt 

minskar incitamenten att fly via farliga och olagliga vägar in till EU via bland annat 

Medelhavet, något som skett under de senaste åren. Vidare kan en jämnare fördelning uppnås 

med beaktning av länders egenskaper som befolkning, BNP och arbetslöshet. Om EU hanterar 

asylansökningar förhindras att chansen till beviljad asyl ser olika ut mellan medlemsländerna. 

Då EU upplever en ojämn fördelning av asylansökningar krävs att nya och hållbara policyer 

utvecklas för att förbättra flyktingmottagandet. 
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Appendix A 
Tabell 8 - Studerade variabler 

Studerade variabler Förklaring Värden Källa 

Beroendevariabel 

 

 

 Relativt asyltryck 

 

 

 

Asylsökningar per capita dividerat med 

asylansökningar per capita inom EU-25. 

Asylansökningar = årligt antal 

Population = bosatta i landet 1a januari 

Numerisk Eurostat 

 

 

 

Förklaringsvariabler 

 

 

 BNP BNP per capita (konstant 2005 US$) Numerisk Världsbanken 

Arbetslöshet Arbetslöshet i procent, årligt genomsnitt Procent Eurostat 

Gini 

 

Gini-koefficienten  

 

Procent Eurostat 

 

Nätverk 

 

Aggregerat antal beviljade asylansökningar de 

två tidigare tidsperioderna 

Numerisk Eurostat 

 

Bistånd  

 

Bistånd till utvecklingsländer som procent av 

BNI 

Procent OECD 

 

Beviljningsgrad 

 

Antal positiva beslut genom totalt antal beslut 

 

Procent Eurostat 

 

Ankomstland 

 

 

1 om landet ligger som första EU-land längs de 

vanligaste smuggelrutterna in till EU, annars 0 

 

Dummyvariabel UNHCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Tabell 9 - Deskriptiv statistik relativt asyltryck 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

Relativt Asyltryck 

       Belgien 1,010 0,916 1,498 0,451 0,357 0,072 1,761 

Cypern 1,782 1,917 3,034 0,454 0,963 – 0,121 1,623 

Danmark 0,157 0,141 0,703 – 0,231 0,336 0,245 1,638 

Estland – 3,257 – 2,980 – 2,394 – 4,742 0,832 – 0,558 1,888 

Finland – 0,091 – 0,079 0,503 – 0,665 0,387 – 0,055 1,869 

Frankrike 0,187 0,236 0,448 – 0,280 0,217 – 0,941 3,192 

Grekland 0,558 0,507 1,566 – 0,403 0,617 0,034 2,060 

Irland – 0,240 – 0,095 0,865 – 1,464 0,925 – 0,182 1,414 

Italien – 0,625 – 0,684 0,046 – 1,174 0,430 0,350 1,864 

Lettland – 2,842 – 2,941 – 1,375 – 4,549 0,995 – 0,241 2,111 

Litauen – 1,799 – 1,631 – 1,184 – 2,832 0,612 – 0,420 1,677 

Luxemburg 0,986 0,888 1,869 0,483 0,490 0,750 2,239 

Malta 1,687 1,955 2,469 – 0,257 0,801 – 1,589 4,569 

Nederländerna 0,306 0,352 0,736 – 0,134 0,295 – 0,194 1,773 

Polen – 1,110 – 1,039 – 0,697 – 1,812 0,335 – 0,756 2,861 

Portugal – 3,419 – 3,478 – 2,926 – 3,833 0,293 0,231 1,906 

Slovakien – 1,273 – 1,482 0,266 – 3,053 1,133 0,138 1,908 

Slovenien – 1,258 – 1,495 0,427 – 1,933 0,735 1,299 3,749 

Spanien – 1,922 – 2,165 – 1,085 – 2,550 0,505 0,505 1,800 

Storbritannien – 0,287 – 0,225 0,096 – 0,930 0,322 – 0,686 2,515 

Sverige 1,749 1,839 2,123 1,346 0,225 – 0,231 2,412 

Tjeckien – 1,630 – 1,774 – 0,363 – 2,600 0,814 0,384 1,757 

Tyskland – 0,079 – 0,162 0,664 – 0,714 0,481 0,313 1,731 

Ungern – 0,442 – 0,620 1,210 – 1,343 0,847 0,891 2,596 

Österrike 1,112 1,061 1,688 0,845 0,252 1,198 3,705 
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Tabell 10 - Deskriptiv statistik beviljningsgrad 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

Beviljningsgrad 

       Belgien 26,987 26,705 39,562 20,223 5,432 1,073 4,018 

Cypern 19,485 13,068 76,245 2,662 21,594 1,997 5,997 

Danmark 42,075 40,675 67,990 17,293 16,405 – 0,104 2,152 

Estland 24,689 26,667 37,500 0,000 12,042 – 0,710 2,595 

Finland 40,666 41,407 54,274 18,477 10,667 – 0,696 2,935 

Frankrike 13,558 13,928 21,628 7,614 4,280 0,291 2,480 

Grekland 3,137 2,033 14,806 0,186 4,252 2,328 7,062 

Irland 11,333 9,000 37,736 1,572 10,245 1,861 5,614 

Italien 50,971 50,766 80,737 29,641 14,720 0,521 2,789 

Lettland 34,911 27,047 100,000 0,000 27,228 1,331 4,424 

Litauen 39,825 35,159 79,167 7,895 26,316 0,164 1,610 

Luxemburg 25,955 19,196 55,670 2,424 20,347 0,348 1,602 

Malta 64,331 64,607 90,252 46,414 14,821 0,459 2,119 

Nederländerna 47,681 46,237 66,791 36,620 8,290 1,081 3,990 

Polen 38,455 32,520 72,500 11,538 22,358 0,319 1,581 

Portugal 41,969 43,870 63,636 16,667 15,057 – 0,375 2,065 

Slovakien 31,591 33,203 60,714 1,149 22,293 – 0,152 1,606 

Slovenien 14,219 13,211 47,368 1,724 13,768 1,397 4,385 

Spanien 16,712 14,022 43,785 4,537 13,140 0,805 2,636 

Storbritannien 28,768 28,412 39,202 16,338 7,587 – 0,123 1,958 

Sverige 43,515 36,162 76,807 25,182 17,946 0,644 2,044 

Tjeckien 26,124 22,187 46,715 11,130 12,246 0,366 1,712 

Tyskland 28,007 27,831 41,696 9,883 11,635 – 0,403 1,938 

Ungern 20,427 17,750 43,646 7,930 10,793 0,965 3,181 

Österrike 32,247 29,621 45,505 21,735 8,216 0,588 1,920 
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Tabell 11 - Deskriptiv statistik bistånd 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

Bistånd 

       Belgien 0,506 0,490 0,640 0,430 0,062 0,905 3,249 

Cypern 0,147 0,150 0,230 0,090 0,047 0,339 1,951 

Danmark 0,842 0,840 0,910 0,800 0,035 0,618 2,418 

Estland 0,105 0,100 0,140 0,080 0,020 0,387 2,084 

Finland 0,498 0,530 0,600 0,390 0,071 – 0,346 1,825 

Frankrike 0,437 0,455 0,500 0,370 0,045 – 0,296 1,609 

Grekland 0,156 0,165 0,210 0,100 0,034 – 0,247 2,184 

Irland 0,499 0,515 0,590 0,380 0,065 – 0,487 2,212 

Italien 0,191 0,190 0,290 0,140 0,043 1,128 3,953 

Lettland 0,070 0,070 0,080 0,060 0,008 0,000 1,667 

Litauen 0,105 0,110 0,130 0,060 0,021 – 0,920 3,217 

Luxemburg 0,969 0,985 1,060 0,790 0,083 – 0,940 3,099 

Malta 0,207 0,200 0,250 0,180 0,028 0,552 1,876 

Nederländerna 0,766 0,810 0,820 0,640 0,069 – 0,828 2,071 

Polen 0,087 0,090 0,100 0,070 0,009 – 0,198 2,258 

Portugal 0,244 0,230 0,310 0,190 0,040 0,346 1,734 

Slovakien 0,092 0,090 0,100 0,085 0,005 1,021 2,990 

Slovenien 0,128 0,130 0,150 0,110 0,010 0,408 3,771 

Spanien 0,305 0,305 0,460 0,130 0,123 – 0,120 1,609 

Storbritannien 0,538 0,535 0,710 0,360 0,109 0,192 2,367 

Sverige 1,006 0,995 1,120 0,940 0,060 0,754 2,476 

Tjeckien 0,118 0,120 0,130 0,110 0,008 0,344 1,847 

Tyskland 0,378 0,375 0,420 0,360 0,019 1,051 3,481 

Ungern 0,101 0,100 0,130 0,080 0,015 0,222 2,588 

Österrike 0,364 0,310 0,520 0,270 0,103 0,487 1,464 
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Tabell 12 - Deskriptiv statistik arbetslöshet 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

Arbetslöshet 

       Belgien 7,920 8,100 8,500 7,000 0,561 – 0,429 1,676 

Cypern 8,100 5,850 16,100 3,700 4,795 0,841 2,094 

Danmark 5,810 6,300 7,600 3,400 1,684 – 0,308 1,435 

Estland 9,250 8,300 16,700 4,600 3,884 0,639 2,333 

Finland 7,840 8,000 8,700 6,400 0,717 – 0,872 2,740 

Frankrike 9,110 9,150 10,300 7,400 0,922 – 0,404 2,447 

Grekland 15,390 11,350 27,500 7,800 8,003 0,573 1,597 

Irland 9,970 11,650 14,700 4,400 4,439 – 0,287 1,319 

Italien 8,730 8,050 12,700 6,100 2,312 0,687 2,046 

Lettland 12,170 11,350 19,500 6,100 4,674 0,194 1,687 

Litauen 10,710 11,250 17,800 4,300 4,538 – 0,005 1,758 

Luxemburg 4,980 4,850 6,000 4,200 0,577 0,730 2,488 

Malta 6,490 6,450 6,900 5,800 0,390 – 0,430 2,026 

Nederländerna 5,370 5,000 7,400 3,700 1,239 0,521 2,176 

Polen 10,540 9,700 17,900 7,100 3,130 1,435 4,174 

Portugal 11,750 11,350 16,400 8,800 2,955 0,396 1,679 

Slovakien 13,240 13,600 16,400 9,600 1,888 – 0,404 2,899 

Slovenien 7,190 6,900 10,100 4,400 1,981 0,130 1,717 

Spanien 17,180 18,900 26,100 8,200 7,236 – 0,139 1,368 

Storbritannien 6,620 6,850 8,100 4,800 1,291 – 0,135 1,274 

Sverige 7,570 7,850 8,600 6,100 0,843 – 0,812 2,376 

Tjeckien 6,550 6,850 7,900 4,400 1,029 – 0,941 3,049 

Tyskland 7,320 7,200 11,200 5,000 2,114 0,606 2,202 

Ungern 9,100 8,900 11,200 7,200 1,711 0,099 1,184 

Österrike 5,050 5,100 5,600 4,100 0,479 – 0,601 2,500 
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Tabell 13 - Deskriptiv statistik gini 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

GINI 

       Belgien 26,720 26,450 28,000 25,900 0,766 0,662 1,938 

Cypern 30,330 29,650 34,800 28,700 1,937 1,386 3,818 

Danmark 26,210 26,850 28,100 23,700 1,616 – 0,433 1,726 

Estland 32,710 32,700 35,600 30,900 1,439 0,617 2,645 

Finland 25,840 25,900 26,300 25,400 0,303 – 0,150 2,070 

Frankrike 29,170 29,800 30,800 26,600 1,448 – 0,706 2,021 

Grekland 33,790 33,900 34,500 32,900 0,624 – 0,163 1,300 

Irland 30,490 30,350 31,900 28,800 0,999 0,055 2,107 

Italien 32,160 32,250 32,800 31,200 0,497 – 0,521 2,395 

Lettland 36,290 35,800 38,900 35,100 1,259 0,990 2,715 

Litauen 34,710 34,800 37,000 32,000 1,510 – 0,269 2,356 

Luxemburg 28,080 27,850 30,400 26,500 1,106 0,788 3,112 

Malta 27,440 27,300 28,600 26,300 0,654 0,128 2,576 

Nederländerna 26,370 26,300 27,600 25,100 0,923 0,094 1,584 

Polen 31,910 31,250 35,600 30,700 1,525 1,572 4,447 

Portugal 35,490 34,950 38,100 33,700 1,564 0,578 1,877 

Slovakien 25,450 25,500 28,100 23,700 1,258 0,645 3,088 

Slovenien 23,750 23,750 25,000 22,700 0,626 0,411 3,172 

Spanien 33,140 33,200 34,700 31,900 1,017 0,087 1,578 

Storbritannien 32,500 32,550 34,600 30,200 1,262 – 0,142 2,630 

Sverige 24,320 24,250 25,400 23,400 0,660 0,018 1,980 

Tjeckien 25,110 25,100 26,000 24,600 0,393 0,965 3,783 

Tyskland 28,960 29,200 30,700 26,100 1,513 – 0,783 2,474 

Ungern 27,050 26,900 33,300 24,100 2,613 1,305 4,374 

Österrike 27,090 27,450 28,300 25,300 0,897 – 0,741 2,614 
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Tabell 14 - Deskriptiv statistik för den naturliga logaritmen av BNP per capita 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

BNP 

       Belgien 10,544 10,546 10,562 10,518 0,014 – 0,483 2,547 

Cypern 10,102 10,118 10,181 9,992 0,064 – 0,602 2,141 

Danmark 10,790 10,778 10,834 10,763 0,028 0,588 1,698 

Estland 9,336 9,360 9,426 9,216 0,077 – 0,401 1,703 

Finland 10,598 10,590 10,655 10,564 0,033 0,782 2,268 

Frankrike 10,478 10,482 10,493 10,455 0,013 – 0,684 2,243 

Grekland 9,964 10,003 10,095 9,799 0,119 – 0,340 1,462 

Irland 10,831 10,826 10,895 10,783 0,038 0,241 1,790 

Italien 10,338 10,337 10,399 10,256 0,048 – 0,318 1,926 

Lettland 9,070 9,076 9,177 8,929 0,085 – 0,336 1,773 

Litauen 9,157 9,177 9,315 8,970 0,108 – 0,231 2,044 

Luxemburg 11,319 11,318 11,383 11,282 0,032 0,705 2,748 

Malta 9,681 9,694 9,734 9,605 0,043 – 0,533 2,115 

Nederländerna 10,679 10,678 10,715 10,635 0,022 – 0,287 3,253 

Polen 9,187 9,198 9,329 8,984 0,113 – 0,481 2,077 

Portugal 9,844 9,847 9,878 9,805 0,026 – 0,233 1,831 

Slovakien 9,564 9,595 9,668 9,361 0,096 – 1,060 3,039 

Slovenien 9,868 9,861 9,952 9,807 0,042 0,728 2,992 

Spanien 10,174 10,175 10,228 10,119 0,038 0,019 1,758 

Storbritannien 10,605 10,604 10,635 10,572 0,022 – 0,071 1,793 

Sverige 10,713 10,722 10,738 10,662 0,026 – 1,095 2,805 

Tjeckien 9,587 9,596 9,627 9,497 0,037 – 1,475 4,505 

Tyskland 10,533 10,532 10,594 10,454 0,047 – 0,265 1,888 

Ungern 9,344 9,343 9,387 9,308 0,027 0,196 1,756 

Österrike 10,605 10,617 10,627 10,552 0,026 – 0,953 2,661 
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Tabell 15 - Deskriptiv statistik nätverk 

Serie Medelvärde Median Max Min Std, Avv Skevhet Kurtosis 

Nätverk 

       Belgien 7164,500 6412,500 11835,000 3690,000 2469,310 0,742 2,599 

Cypern 620,500 355,000 1800,000 85,000 600,604 1,131 2,725 

Danmark 1748,500 1362,500 4505,000 400,000 1326,753 0,856 2,753 

Estland 12,000 10,000 25,000 0,000 8,563 0,179 1,580 

Finland 1959,500 1575,000 3205,000 1265,000 718,345 0,537 1,681 

Frankrike 10159,000 10172,500 13260,000 6205,000 2485,080 – 0,147 1,932 

Grekland 281,000 272,500 595,000 90,000 134,036 1,114 4,302 

Irland 505,500 550,000 885,000 100,000 317,249 – 0,097 1,280 

Italien 17077,500 13025,000 36415,000 10510,000 8914,640 1,299 3,288 

Lettland 24,000 17,500 50,000 0,000 18,227 0,241 1,537 

Litauen 221,500 117,500 910,000 40,000 271,969 1,897 5,233 

Luxemburg 526,000 472,500 1110,000 75,000 406,631 0,237 1,426 

Malta 1773,500 1542,500 3100,000 860,000 837,380 0,528 1,812 

Nederländerna 12452,500 12750,000 16250,000 9155,000 2312,868 0,005 2,014 

Polen 3208,000 3155,000 5805,000 985,000 1987,859 0,080 1,358 

Portugal 99,000 100,000 235,000 25,000 66,324 0,710 2,767 

Slovakien 170,000 195,000 305,000 25,000 109,621 – 0,244 1,434 

Slovenien 45,500 45,000 85,000 15,000 22,540 0,261 2,068 

Spanien 876,000 740,000 1600,000 450,000 406,843 0,815 2,288 

Storbritannien 14310,500 14390,000 19540,000 10470,000 2618,669 0,433 2,795 

Sverige 21191,500 19260,000 38385,000 7715,000 10551,820 0,409 2,022 

Tjeckien 511,500 505,000 755,000 275,000 149,556 0,011 2,311 

Tyskland 16655,000 16687,500 37260,000 5070,000 10137,840 0,690 2,687 

Ungern 634,000 580,000 1275,000 390,000 260,766 1,534 4,722 

Österrike 8216,500 8567,500 9665,000 6665,000 1116,731 – 0,240 1,602 
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Appendix B 

Tabell 16 - Känslighetsanalys, skattningar med laggar för beviljningsgraden 

Förklaringsvariabler (8) 

REM 

(9) 

REM 

(10) 

REM 

(11) 

REM 

Ekonomiska Pullfaktorer     

   BNP 0,553    
(0,352) 

   BNP (t-1)  0,476 0,595 0,727* 
(0,379) (0,384) (0,408) 

   Arbetslöshet – 0,030**    
(0,0120) 

   Arbetslöshet (t-1)  – 0,038*** – 0,033** – 0,036** 
(0,013) (0,013) (0,016) 

   Gini -0,036    
(0,027) 

   Gini (t-1)  0,001 0,003 0,006 

  (0,029) (0,930) (0,037) 

Nätverksrelaterade pullfaktorer     

   Nätverk 2,37E-05** 2,15E-05* 1,25E-05 1,52E-05 

(1,00E-05) (1,11E-05) (1,25E-05) (1,20E-05) 

Attitydrelaterade Pullfaktorer     

   Bistånd 1,555***    
(0,590) 

   Bistånd (t-1)  1,950*** 1,826*** 1,577** 

(0,661) (0,666) (0,742) 

Policyrelaterade Pullfaktorer     

   Beviljningsgrad – 0,015***    
(0,002) 

   Beviljningsgrad (t-2)  – 0,006**   
(0,003) 

   Beviljningsgrad (t-3)   – 0,003  
(0,003) 

   Beviljningsgrad (t-4)    0,004 
(0,003) 

Övriga Pullfaktorer     

   Ankomstland 1,912*** 1,933*** 1,860*** 1,767*** 
(0,471) (0,464) (0,466) (0,468) 

Konstant – 5,300 – 6,009 – 7,305 – 8,802 

Antal observationer 250 200 175 150 

R2 0,286513 0,236186 0,238626 0,268459 

R2 (justerad) 0,265875 0,208338 0,206712 0,232397 

Anm: ***, ** & * representerar signifikans på 1 %, 5 % & 10 % signifikansnivå. Standardavvikelser 

presenteras inom parentes. REM har använts för samtliga skattningar. Modell (8) har skattats för 

tidsperioden 2005–2014, (9) för 2007–2014, (10) för 2008–2014 och (11) för 2009–2014.  
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Tabell 17 - Känslighetsanalys, övriga skattningar 

Förklaringsvariabler (12) 

FEM 

(13) 

FEM 

(14) 

REM 

(16) 

REM 

(17) 

REM 

Ekonomiska Pullfaktorer      

   BNP – 0,870     
(0,558) 

   BNP (t-1)  – 0,947 0,683* 0,730** 0,759* 
(1,691) (0,377) (0,370) (0,430) 

   Arbetslöshet – 0,044***     
(0,0126) 

   Arbetslöshet (t-1)  – 0,066** – 0,025* – 0,034** – 0,036* 
(0,0316) (0,013) (0,013) (0,020) 

   Gini -0,011     
(0,023) 

   Gini (t-1)  0,101 0,021 – 0,002 0,023 

(0,062) (0,029) (0,029) (0,039) 

Nätverksrelaterade pullfaktorer      

   Nätverk 2,17E-05** 1,05E-05 2,73E-05** 2,23E-05** 2,03E-05 

(1,05E-05) (7,15E-06) (1,08E-05) (1,10E-05) (1,24E-05) 

Attitydrelaterade Pullfaktorer      

   Bistånd 0,980**     
(0,468) 

   Bistånd (t-1)  1,701*** 1,601** 1,362** 1,612** 

(0,555) (0,668) (0,654) (0,808) 

Policyrelaterade Pullfaktorer      

   Beviljningsgrad – 0,015***     
(0,002) 

   Beviljningsgrad (t-1)   – 0,009***   
(0,003) 

   Beviljningsgrad (t-5)  0,009***   0,009*** 
(0,002) (0,003) 

   AltBeviljningsgrad (t-1)    – 0,006***  

    (0,002)  

Övriga Pullfaktorer      

   Ankomstland   1,117** 1,885*** 1,716*** 

   (0,546) (0,465) (0,461) 

   Konstant 9,124 5,823 – 8,561 – 8,264 – 9,900 

   Antal Observationer 250 125 198 225 125 

   R2 0,888 0,930 0,202 0,210 0,428 

   R2 (justerad) 0,872 0,907 0,172 0,184 0,389 

Anm: ***, ** & * representerar signifikans på 1 %, 5 % & 10 % signifikansnivå. Standardavvikelser presenteras 

inom parentes. FEM har använts för att skatta (12) och (13), REM har använts för övriga skattningar. Modell (12) 

har skattats för tidsperioden 2005–2014 och (13) för 2010–2014. I (14) har alla mikrostater exkluderats ur 

modellen. Modell (14) och (16) har skattats för tidsperioden 2006–2014. I modell (17) används asylansökningar per 

tusen invånare som beroendevariabel istället för relativt asyltryck. (17) har skattats för tidsperioden 2010–2014. 

 


