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Abstract 

Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats 

undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. För att svara på 

problemställningen; om dessa två variabler påverkar asylmottagandet i europeiska länder, har en 

kvantitativ statistisk undersökning gjorts på intervall och ordinalskalenivå, samt en binär undersökning. 

Resultatet av undersökningen visade ett relativt svagt samband mellan en högre grad av BNP per capita 

och ett större asylmottagande. Dessutom visade det sig att regeringar längst till höger tar in minst antal 

asylmottagande och mitten-vänster regeringar tar in flest, men skillnaderna var relativt små. Dessa 

resultat kopplas sedan till tidigare forskning om synen på kulturell mångfald och potentiella vinster av 

olika typer av migrationspolitik. Slutligen förs en kort diskussion om hur uppsatsen skulle kunna 

kompletteras och uppmaningar till vidare forskning kring ämnet. 

 

Nyckelord: Asylmottagande, politisk tillhörighet, BNP per capita, migrantionspolitik, Europa, 2015, 

flyktingkrisen, asylsökande, statistik, kvantitativ studie, intervallskalenivå, ordinalskaletest.  
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1 Inledning 

Europa står inför stora utmaningar. Mot slutet av 2015 stod det klart att de nuvarande 

flyktingvågorna är de största sedan andra världskriget. I oktober 2015 estimerades det att 

cirka 670 000 flyktingar har kommit till Europa via den marina vägen över medelhavet. 

Migranterna kommer främst från Syrien, Afghanistan, Irak och sju andra länder som flest 

människor flyr ifrån – dessa tio största migrantproducerande länder står för 80 procent av 

flyktingarna. Flyktingarna drömmer om ett nytt liv och hoppas på att få asyl i Europa och 

riskerar allt för att nå fram. (Miltner, 2015:1; Ireland, 2004:1)   

 

Europa står inför stora utmaningar när hundratusentals migranter kommer till kontinenten. 

Vart migranterna hamnar beror på flera variabler; bland annat landets geografiska läge och 

hur förutsättningarna till ett bättre liv ser ut i det nya landet, är sådana orsaker som kan anses 

vara logiska. Men samtidigt är diskrepansen i asylmottagandet i olika länder relativt stor. 

Medan Lettland endast har gett ’first instance decision’-asyl till 20 personer under 2015, har 

Tyskland gett asyl till 140 910 under samma år (Eurostat, 2016 a). Vilket inte endast kan 

förklaras med ländernas geografiska läge.  

 

Flera länder har introducerat åtgärder för att minska flyktingströmmar, och inom den 

Europeiska Unionen är frågan högt upp på dagordningen; vilka ska ta emot flyktingarna? I 

Dublinförordningen, som är antagen av EU, står det att flyktingar ska söka asyl i första EU-

land, men det är någonting som sätter hög press på länderna i södra Europa 

(Dublinförordningen, EU: 604/2013). Det stora skillnaderna i asylmottagande finns mellan 

många av Europas länder vilket har skapat ett intresse för varför olika länder har sådana 

skillnader i asylmottagandet, vad kan det bero på?  

 

Denna uppsats kommer mäta två andra av de variabler som skulle kunna förklara vilka länder 

som beviljar asyl till ett större antal migranter: de ekonomiska förutsättningarna att ta hand 

om migranter, som mäts genom BNP per capita, och regeringens ’politiska tillhörighet’ som 

mäts på en höger-vänsterskala. 
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Vi valde att använda BNP per capita som en variabel för att, som vi nyss nämnde, BNP per 

capita kan ses som ett mått på de ekonomiska förutsättningarna ett land har att ta emot 

migranter. En större ekonomi kan teoretiskt sett ha den ekonomiska kraften att integrera 

asylmottagna i landet och finansiera integrationsprocessen. Om man har den möjligheten 

skulle det också kunna göra att landets befolkning blir mer vänligt inställda till ett större 

asylmottagande, som i sin tur kan påverka policybeslut om migration. Detta gäller även det 

motsatta förhållandet; ett land med lägre ekonomisk kapacitet kanske inte vill finansiera 

asylmottagande och integrationsprocessen eftersom att den sittande regeringen inte vill riskera 

att opinionen går emot dem, och de därmed riskerar att förlora mandat. Landet kanske helt 

enkelt inte har råd (ekonomiskt och politiskt) att ha ett stort asylmottagande.  

 

Anledningen till att den andra variabeln, politisk tillhörighet, känns relevant för vår 

undersökning är att olika politiska partier har olika inställning till invandring. Detta är något 

som bör påverka hur de agerar i asylmottagande. Ett mer positivt synsätt på invandring i 

allmänhet borde också hänga ihop med ett större asylmottagande, och vice versa. Genom att 

undersöka vilka regeringar som har vilken åsikt i frågan, ska vi försöka hitta samband mellan 

detta, och antalet migranter olika länder tar emot. 

 

Skälet till att vi valde dessa två variabler framför till exempel geografisk position är de 

variabler vi har valt går (mer eller mindre) att påverka, medan den geografiska platsen är 

konstant. En annan tänkbar variabel som skulle kunna påverka är utbildningsnivån hos landets 

invånare, då en högre utbildade arbetare tenderar att tjäna på invandring (Hix & Noury: 185). 

Vi antog därför att det kan finnas en stark korrelation mellan utbildningsnivå och BNP per 

capita, då högre utbildning ofta hänger ihop med en starkare ekonomi, därför kändes det inte 

relevant att ta med båda dessa variabler. Vi valde BNP per capita framför utbildningsnivå, då 

högre BNP per capita möjliggör ett större flyktingmottagande, medan utbildningsnivå endast 

möjliggör att länderna röstar fram regeringar som för en liberal politik i 

asylmottagningsfrågan. Detta enligt premissen att högre utbildade befolkning leder till mer 

tolerant politik. Det är inte heller nödvändigtvis så att en högre utbildad befolkning röstar 

fram en regering som för en sådan politik, då andra frågor kan vara viktigare för väljarna. 

Detta gör att utbildningsnivå hade varit en svårare variabel att hantera än BNP per capita. 

 

Med den pågående krisen i bakhuvudet väcktes idén kring uppsatsens frågeställning. Det är 

när frågor som immigrationspolitik ställs på sin spets som vi anser att det är mest intressant att 
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undersöka vad som påverkar hur olika länder agerar, och vad som ligger bakom dessa 

ageranden. Det är just vad som ligger bakom dessa ageranden som denna uppsats kommer 

söka efter – eller snarare testa genom frågeställningen: 

 

- Påverkar regeringars politiska tillhörighet och landets ekonomiska 

förutsättningar hur många asylsökande de tar emot?  

 

Syftet med denna undersökning är inte att ta ett normativt ställningstagande över vilken typ av 

regering som är önskvärd, eller om det finns någonting positivt kontra negativt med ett högt 

intag av migranter. Syftet är istället att se om det finns statistiskt samband mellan våra 

variabler och bevisa (eller motbevisa) våra hypoteser. Vi har valt att använda oss av BNP per 

capita eftersom BNP är summan av den totala konsumtionen av varor och tjänster i ett land; 

det är alltså ett enkelt sätt att mäta ett lands ekonomiska välstånd, och genom att dela det på 

befolkningen får man en mer representativ summa där landets befolkningsstorlek även tas i 

beaktning. 

 

En del av vårt syfte blir därför att ta reda på om ”graden” av ekonomiska möjligheter också 

hänger ihop med graden av asylsökande. Den andra delen är att ta reda på om regeringars 

politiska tillhörighet kan ha någon korrelation med hur många asylsökande olika länder tar 

emot.  Undersökningarna kommer göras ett urval av europeiska länder; urvalet förklaras 

senare i uppsatsen.  

 

Även om uppsatsen inte tar något normativt ställningstagande, kan den vara användbar för 

framtida forskare som söker göra en normativ bedömning. Fortsättningsvis kan uppsatsen 

bidra med en förståelse varför olika länder agerar som de gör; det finns ändå en anledning till 

varför länder agerar som de gör, och undersökningarna som görs här kan komplettera den 

bilden. Målet är att försöka förklara orsakerna till varför vissa länder är mer inkluderande 

gentemot migranter, medan andra tar emot betydligt färre. Migrationsfrågan har i dagens 

politiska klimat blivit en av de mest omdiskuterade punkterna vilket gör det högst relevant att 

undersöka alla möjliga aspekter för att klargöra orsakssamband och sprida information om 

ämnet. Det kändes dessutom orättvist att endast dra slutsatser endast via politisk tillhörighet 

hos regeringen då olika länder har olika förutsättningar att ta emot asylsökande och där av 

blev ekonomi vår andra oberoende variabel.  
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Vi har valt att fokusera vår undersökning på året 2015. Anledningen till att vi valde att 

använda oss av statistisk från 2015 är att vi var intresserade av hur de olika länderna agerade 

under ”flyktingkrisen” som nådde sin nuvarande höjdpunkt under detta år (Miltner, 2015: 1). 

2015 var inte ett år som är representativt för hur flyktingmottagande ser ut i vanliga fall, sett 

till antalet som sökte asyl i Europa, men vi valde detta året av just den anledningen (Miltner, 

2015:1). Det är när de Europeiska ländernas välfärdsystem, och kanske även moraliska 

ställningstaganden, testas på allvar som det blir mest intressant att undersöka skillnaderna 

mellan hur de har agerat. Det är enklare att ha en inkluderande politik när allting fungerar 

”normalt”.  

 

Undersökningen kommer fram till att det finns ett samband, både mellan politisk tillhörighet 

och asylmottagande, och även mellan BNP per capita och asylmottagande. Mer om detta kan 

läsas i uppsatsens resultat.  
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2 Tidigare forskning & hypoteser 

Tidigare litteratur på ämnet har sagt att det finns två anledningar till att vänsterpartier 

skulle vara mer liberala när det kommer till flyktingmottagande än högerpartier. 

Vänsterpartier skiljer sig gentemot högerpartier i form av diskurs kring benämningen av 

invandring/invandrare, då vänsterpartier generellt sätt framställer invandrare och 

invandring i mer positiva ordalag. Detta hänger ihop med vänsterns värdegrund som 

framhäver kulturellmångfald, och att kämpa för politisk jämlikhet angående till exempel 

ekonomiska och sociala förutsättningar. (Ireland, 2004:221–222). Detta skulle i sin tur 

kunna göra dem mer benägna att ta emot fler asylsökande till sitt land. 

 

Den andra anledningen är att vänsterpartier har större anledningar till att tro att dessa 

människor skulle rösta på dem än vad högerpartierna har. Därför skulle de ha större 

incitament att öka invandrarpopulationen. Detta beror på att till den grad som invandrare har 

gemensamma intressen, har vänsterpartier svar som stämmer bäst överens med dessa intressen 

(Messina, 2007: 209).  

 

Enligt Givens & Luedtke (2005:8) för vänsterpartier endast mer inkluderande 

invandringspolitik när det gäller integrations policys, som att ge invandrare samma rösträtt, 

vilket inte är självklart i alla länder. Detta var till exempel inte fallet i Tyskland, innan en 

vänsterregering gav dem samma rättigheter. Om man kopplar detta till Messinas forskning 

angående att vänsterpartier har större anledning att tro att den invandrade populationen 

kommer rösta på dem, för partier endast en politik som kommer att gynna dem i form av 

röster, eller genom att begränsa motståndarnas möjlighet till att öka sitt väljarstöd (Messina, 

2007: 209).  

 

I en artikel om anti-immigrationspartier undersöker Niklas Bolin, Gustav Lidén och Jon 

Nyhlén Sverigedemokraternas påverkan på migrationspolitiken på kommunnivå. Även de 

spekulerade bland annat i att Sverigedemokraternas påverkan skulle vara starkare i kommuner 

som styrdes av högerpartier. Deras resultat kom fram till att det var irrelevant för 

Sverigedemokraternas påverkan om de olika kommunerna var höger-eller vänsterstyrda men 
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att migrationspolitiken ändå var mer restriktiv i högerstyrda kommuner. (Bolin et al, 2014: 

324) Om det finns ett samband mellan restriktiv immigrationspolitik i svenska kommuner kan 

det även vara värt att testa på en europeisk nivå.  

 

Med denna bakgrund har vi kommit fram till denna uppsats första hypotes som ter sig vara 

ganska simpel; hypotes 1: 

 

-  Ju längre åt höger på en höger-vänsterskala en specifik regering ligger, desto 

färre asylsökande tar landet emot.  

 

Kostnaderna av invandring, så som arbetslöshet eller överpopulation är spridda, jämfört 

med de koncentrerade vinsterna med invandring. Dessa vinster är till exempel 

ekonomiska, som billig arbetskraft, eller sociala, som familjeåterförening. Detta gör att 

de koncentrerade, eller organiserade intressegrupperna kommer vinna över de utspridda 

(Joppke, 1999:17–18).  

 

Vänstern är splittrad inom synen på migrationspolitiken. Denna spricka finns mellan 

den outbildade arbetarklassen som generellt är emot den liberala flyktingpolitiken som 

den “ideologiska vänstern” står för. Om den outbildade arbetarklassen tydligt kan 

kopplas till ”klassröstning” och därmed rösta på vänsterpartier, betyder detta att dessa 

partier kommer att anta en mer restriktivhållning då de är beroende av dess röster. Den 

outbildade arbetarklassen är nämligen en grupp som generellt sett är emot en öppen 

migrationspolitik (Kyung Joon Han, 2015: 603).   

 

Här kan man alltså se att inte alla vänsterregeringar har den mest generösa 

migrationspolitiken, utan det kan bero på andra anledningar. Med forskningen ovan i 

beaktning valde vi även att formulera en andra hypotes;  

 

hypotes 2:  

 

- Vänsterregeringar tar, överlag, emot fler flyktingar än högerregeringar, men 

samtidigt finns det variationer över det politiska fältet. Regeringar som ligger 

kring den politiska mitten kommer att ta in fler migranter än de som ligger 
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tydligt till vänster, och regeringarna längst till höger förväntas ha det mest 

restriktiva asylmottagandet.  

 

Anledningen till att vi utgår från att regeringar kring den politiska mitten är för en mer liberal 

migrationspolitik än regeringar längre till vänster, är att deras väljare inte har samma 

motstånd till en mer öppen migrationspolitik på grund av arbetarnas potentiella ståndpunkt i 

frågan. Mittenväljarna har generellt sätt en högre inkomst, och konkurrerar inte på samma sätt 

om jobben med invandrare, som arbetarklassen gör. De skulle därför inte nödvändigtvis 

påverkas negativt av invandring på samma sätt som arbetarklassen kan göra. De regeringar 

längst till höger förväntas fortfarande ha den mest restriktiva migrationspolitiken vilket vi 

grundar i Bolin, Lidén och Nyléns forskning i svenska kommuner angående migration. Detta 

hävdar även Marcel Lubbergs (et al, 2002: 348) när de skriver att länder som har en högre 

andel människor med negativa attityder till invandring tenderar att leda till ett större stöd för 

högerextrema partier. Detta kan bero på att partierna som ligger tydligt till höger har en mer 

exkluderande syn på nationalstaten och inte blir lika positivt inställda till mångkulturalism 

och en hög invandring. 

 

Hypotes 1 och hypotes 2 är inte motsatser, men kan på grund av deras utformning inte heller 

fungera som förklaring samtidigt. Detta är något vi var medvetna om redan innan 

undersökningen, men då vi både hittade tidigare forskning som stödde hypotes 1 och hypotes 

2 valde vi att undersöka vilken av dem som kunde användas som förklaring för vår 

frågeställning. Det finns inte heller något som säger att någon av hypotes 1 eller 2 skulle 

stämma.  

 

Den tidigare forskning som finns kring den ekonomiska aspekten för detta ämne har sett 

aktörerna som rationella utifrån den neoklassiska ekonomiska teorin. Det blir rationellt för 

både de som söker asyl, och de som ska ta emot. De som söker asyl ser sin chans att komma 

till ett rikare land, och samtidigt har även de som tar emot de asylsökande ekonomiska 

argument för att ge dessa människor asyl. (Cornelius & Rosenblum 2005: 100). Lidén & 

Nyhlén tar även upp att svenska regioner med en goda ekonomiska situation och tillväxt har 

en högre efterfrågan av arbetskraft, och där med tar in fler asylsökande (Liden & Nyhlén 

2013: 557).  
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Den tidigare forskningen på sambandet mellan ekonomiska förutsättningar och 

migrationspolitik/asylmottagande är relativt tunn. Men om man däremot lutar sig ut den 

tidigare forskning som står ovan kan man tänka sig att det ändå kan finnas ett samband mellan 

asylmottagande och ekonomiska förutsättningar, dels för att det är rationellt för migranter att 

söka sig till länder med högt välstånd och för att det finns ekonomisk vinning att skörda för 

länderna som tar emot. Joppke (1999: 17-18) hävdade också att det finns fördelar med stor 

invandring så som billig arbetskraft. Detta har lett oss fram till uppsatsens tredje och sista 

hypotes; hypotes 3:  

 

- Länder med högre BNP per capita kommer att ta emot fler asylsökande än 

länder med lägre BNP per capita.  

 

Vi vill dock tydligt peka på att vi inte utgår ifrån att det kommer finnas tydliga linjära 

samband. När det gäller BNP per capita utgår vi inte ifrån att det land som har högst BNP per 

capita, också nödvändigtvis är det land som tar in flest migranter. Detta på grund av att vi 

utgår ifrån att fler aspekter än BNP per capita kan påverka antalet mottagna asylsökande, som 

till exempel ideologiska eller geografiska faktorer. Men vi tror trots allt, generellt, att länder 

med högre BNP per capita, tar in fler asylsökande än länder med lägre BNP per capita.  

 

Det linjära sambandet mellan höger/vänsterregeringar kommer vara klart svagare. Vi utgår 

ifrån att det kommer att finnas samband, men att dessa inte nödvändigtvis är linjära och det är 

därför vi har flera olika hypoteser. Detta beror på att det till exempel finns partier i mitten 

eller mitten-höger som har en klart mer liberal inställning till invandring än de som ligger 

något till vänster eller höger om dem. Samtidigt utgår vi ifrån att de regeringar som ligger 

längst ut på högerkanten för den mest restriktiva migrationspolitiken, jämfört med andra 

regeringar.  
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3 Forskningsdesign 

Undersökningen kommer att ske på följande sätt; vi kommer att undersöka 26 europeiska 

länders asylmottagande enligt ”first instance decision on application by citizenship”, vilket 

kommer att operationaliseras nedan. Varför vi har valt just dessa länder kommer även att 

diskuteras senare i uppsatsen. Vi kommer att använda oss av siffror från 2015, när det gäller 

både asylmottagande och BNP per capita. För regeringarnas politiska tillhörighet kommer vi 

att använda oss av den senaste tillträdda regeringen innan 2015, med vissa undantag som 

också kommer att förklaras nedan. Statistiken som undersökningen baseras på kommer ifrån 

Eurostat, DESA och IMF. Regeringarnas politiska tillhörighet har vi hämtat från ParlGov. 

3.1 Avgränsningar 

 

 

Vi har valt att undersöka året 2015, eftersom att det är det senaste året det finns komplett 

statistik ifrån. Förutom 2016, som vid skrivandets tidpunkt har mer en halva året kvar, så är 

det även den statistik som är mest aktuell vår undersökning. Som vi tidigare skrivit är det 

enligt oss mer intressant att undersöka en situation som är extraordinär och se hur länder då 

agerar, snarare än att undersöka hur asylintagandet ser ut under ett ”vanligt” år.  

 

Har landet haft val under det första kvartalet under 2015, räknar vi den regeringen som blev 

tillsatt efter valet. Har de haft val under det sista kvartalet, räknar vi den som tidigare styrde. 

Detta för att vi anser att den regering som har varit styrande under längst tid av året, också har 

haft störst inflytande på politikens utformning. Ett problem med detta blir att landet då har 

haft olika regeringssammansättningar, vilket kan påverka resultatet. Skulle ett land ha samma 

regering trots val, blir det inte någon skillnad i vår undersökning, samma sak gäller självklar 

också om landet inte hade något val 2015. Men har landet istället haft val under det andra 

eller tredje kvartalet 2015, väljer vi att exkludera dem från vår undersökning då det blir svårt 
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att avgöra vilken regering som har haft störst inflytande. De länder som försvann efter denna 

avgränsning var: Storbritannien, Danmark, Finland, Estland och Turkiet.  

 

Vi gör ett undantag för Grekland. De bytte regering två gånger 2015 (första och tredje 

kvartalet) men de innehöll samma partier, endast små skillnader när det kommer till 

platsfördelningen. Skillnaden var 149 mandat och 13 mandat, mot 145/10. Vi utgår då ifrån 

mandatfördelningen efter den första regeringsombildningen, då den varade under längst tid 

under 2015 (27 januari- 21 september).  

 

En annan anledning till varför vi valde att endast undersöka 2015 är att olika länder har val 

under olika år, antalet länder som byter regeringar någon gång under året och därför faller 

bort skulle troligen vara betydligt större vilket hade gett oss sämre underlag för 

undersökningen. Det är av samma orsak vi valde att inkludera länder med val under det första 

och sista kvartalet av 2015, för att undvika ett stort bortfall. Vi har som tidigare nämnts även 

valt bort länder som bytt regering under mittenkvartalen av 2015; hade vi gjort en 

undersökning under flera år hade dessa bortfall antingen blivit flera, eller svårare att avgöra 

vilken regering som skulle vara i fokus.  

 

Förutom de länder som har försvunnit ur undersökningen av de anledningar som tidigare 

tagits upp, har även ett antal europeiska länder fallit bort av andra orsaker. Både dessa är 

relaterade till insamlandet av statistik. Två av våra huvudsakliga källor som presenteras mer 

grundligt senare i uppsatsen, parlgov samt eurostat, hade vissa länder de inte fanns statistik 

från. Många av dessa var balkanländer, men även till exempel Cypern, Moldavien och 

Ukraina. Vi har inte gjort några egna bedömningar av till exempel graden av, eller kvaliteten 

på demokratin i olika länder, utan förlitat oss på parlgovs expertis. Efter dessa avgränsningar 

återstod de 26 europeiska demokratier som undersöks i uppsatsen.   

 

 

 

3.2 Material 
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Vårt urval ser ut enligt följande: Vi kommer att fokusera på de europeiska demokratier som 

finns med på parlgov.org:s hemsida. Perioden vi kommer att använda oss av är 2015; har 

länderna i fråga haft val under 2015 & i detta val bytt regeringsfärg kommer vi exkludera dem 

ur undersökningen.  

 

För att klassificera de olika regeringarna på en höger/vänsterskala kommer vi använda oss av 

Parlgov.org:s partiklassificering. På grund av detta kommer urvalet av länder vi undersöker 

vara baserat på deras databas över europeiska demokratier, ur vilken ett antal länder saknas. 

Kritiken mot detta kan vara att alla europeiska länder inte kommer med, vilket kan ha 

påverkat resultatet. En annan potentiell kritik kan vara mot den klassificering parlgov har 

gjort, då de inte explicit har med migrationspolitisk variabel. (Parlgov, 2016 r) Men som vi 

kommer in på senare, är det svårt att göra en klar indelning av denna fråga och 

höger/vänsterdimensionen.  

 

Hade migrationspolitiken varit en variabel som var mer höger, alternativt vänster skulle det 

även påverka resultatet i vår undersökning. Hade det tydligt kunnat placeras ut på en höger-

vänsterskala skulle vår frågeställning blivit markant mindre intressant; om det skulle vara 

givet att restriktiv invandring var kopplat till högerpolitik skulle det göra att den politiska 

skalan vi använt redan var viktad på höger-vänsterskalan. Anledningen till att vi valde den här 

klassificeringen var att den var konkret och enkelt kunde systematiseras när vi skulle räkna ut 

regeringarnas ideologiska hemvist i en klassisk höger-vänsterskala.    

 

Data kring “BNP per capita USD at current prices” hämtar vi ifrån internationella 

valutafonden (IMF):s databas. Data kring ländernas befolkning hämtar vi ifrån FN:s databas 

från deras “Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division”. Även 

statistiken över total befolkning togs från denna databas. (UNDESA, 2015; IMF, 2016 a) 

 

Statistiken angående asylsökande kommer från EU:s statistiska kontor baserat i Luxemburg. 

De data vi har valt att använda oss av summan av positiva beslut som tagits angående 

asylsökande som är i första stadiet av asylsökandet. Med positiva beslut menas de som har fått 

tillstånd att stanna i landet av bland annat humanitära skäl och ansökningar om internationellt 

skydd. Anledningen till att vi valt detta är att statistiken över “final instance decision” var 

väldigt låg; antagligen för att asylprocesserna idag är väldigt långa och inte alla som kom 

under 2015 har ännu fått ett sista beslut. Därför återstod statistik angående ’first instance 
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decision’ som det enda rimligt valet att genomföra undersökningen på. Ett sätt att undvika 

denna problematik kunde varit att ta genomföra undersökningen på 2014 istället, men 

eftersom migrantströmmarna nådde sin nuvarande topp 2015 kändes det mer aktuellt att ta det 

året, och dessutom för att få en mer uppdaterad uppsats. Vi valde alltså ändå att använda oss 

av statistisk från 2015 eftersom vi i första hand är intresserade av hur länderna agerar i 

extraordinära situationer vilket diskuterades i syftet. (eurostat, 2016 a; eurostat 2016 b; 

Miltner, 2015:1; Ireland, 2004:1)   

 

 

 

För vår kompletta statistik, se appendix.  

3.3 Operationalisering 

Här nedan operationaliseringar av begrepp och uttryck vi kommer att använda oss av under 

uppsatsens gång. Partiernas placering på en höger-vänsterskala har vi hämtat från parlgov.org. 

De har definierat partiernas position genom de fyra, enligt dem, viktigaste dimensionerna. 

Dessa är: höger/vänster, stat/marknad, frihet/auktoritet och anti/pro EU. Partiernas positioner 

på dessa dimensioner har avgjorts av medelvärdet från partiexperters bedömningar av partierna. 

(parlgov, 2016 r)  

 

Statistiken som tagits över asylsökande kommer som sagt från Eurostat. Eftersom vi valt att 

använda ’first instance decision’ behövs även en operationalisering av vad som det innebär. 

Eurostat beskriver ’first instance decision enligt följande: (Eurostat, 2016 b) 

 

 […] considering applications for international protection as well as the grants 

of authorisations to stay for humanitarian reasons, including decisions under 

priority and accelerated procedures taken by administrative or judicial bodies 

in Member States. First instance decisions include decisions granted to persons 

who are a subject of the Dublin Regulation  

 

Det betyder att när vi använder termer som asylmottagande, eller migrantmottagande syftar vi 

på operationaliseringen ovan. Vi är medvetna om att detta inte är fullständig statistik kring 
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asylmottagande men vid tidpunkten då denna uppsats skrevs var det den mest kompletta 

statistik tillgänglig för 2015.  

 

BNP (GDP) är i denna uppsats BNP per capita, vid nuvarande priser i US-dollars (USD, $). 

När placering på den politiska skalan diskuteras används begreppet politisk tillhörighet och 

handlar inte vilka andra partier man lierar sig med, utan är endast ett ord som används 

frånkopplat en djupare mening än vart på den politiska skalan en viss analysenhet eller parti 

befinner sig.  Politisktillhörighet benämns även i vissa fall som ”regeringsfärg” som syftar på 

vilken ideologisk färg regeringsparti(erna) har enligt parlgovs klassificeringssystem där allt 

över 5.0 är höger, och allt under 5.0 är vänster. En högerregering skulle menas ha en ”blå 

regeringsfärg”, och en vänsterregering skulle ha en ”röd regeringsfärg”. Det finns andra 

partier, till exempel gröna partier, men det är mest för variation i språkanvändandet vi har valt 

att använda höger-vänster samt blått-rött.  Med flyktingkrisen menar vi de stora 

flyktingströmmar som har kommit till Europa de senaste åren, som till stor del beror på 

situationen i mellanöstern. Vi använder endast detta begrepp för beskriva den nuvarande 

situationen, utan att lägga en värdering om det är en kris eller en ”kris”. 
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4 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ, statistisk undersökning. Våra inledande 

undersökningar kommer ske främst i två separata led, där det första är en undersökning där vi 

mäter om högerregeringar tar in färre flyktingar än vänsterregeringar, den kommer vara på en 

intervallskala där länders regeringar värderas mellan 0-10 på en politisk skala där 0 är mest 

vänster, och 10 är mest höger. I det andra ledet tar vi reda på om länder med “lågt” BNP per 

capita tar in färre flyktingar än länder med högre BNP per capita. I en intervallskalenivå 

betyder det att avstånden mellan samma antal enheter är densamma. (Esiasson et al, 2012: 

349)  

 

Eftersom vi undersöker länders förutsättningar & vilja (?) att ta in migranter blir våra 

analysenheter geografiska sådana – alltså länder. (Esiasson et al, 2012: 47) Den beroende 

variabeln i vår uppsats är antalet migranter som länderna tar in. De oberoende variablerna är i 

vårt ena led regeringens politiska tillhörighet (alltså höger/vänster), och i vårt andra led BNP 

per capita.  

 

4.1 Intervallskaletest 

 

För att kunna avgöra sanningshalten på hypotes (1), ju längre åt höger på en höger-

vänsterskala en specifik regering ligger, desto färre asylsökande tar landet emot; och hypotes 

(3) länder med högre BNP per capita kommer att ta emot fler migranter än länder lägre BNP 

per capita, genomförde vi ett korrelationstest mellan våra variabler. För att mäta på 

intervallskallenivåerna kommer vi att använda av Pearsons 

produktionsmomentkorrelationskoefficent “r” för att visa styrkan, och riktningen på det 

potentiella linjära sambandet mellan våra variabler på två av våra led. (Esiasson et al, 

2012:366) Det kommer alltså bli två separata grafer; en med BNP per capita på X-axeln, och 
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den andra med höger-vänster skalan på X-axeln. Båda två kommer att ha antalet mottagna 

flyktingar/befolkning multiplicerat med 10 000, på Y-axeln. Pearssons ”r” mäter det linjära 

sambandet mellan antingen fullständigt positivt 1, eller perfekt negativt -1. Ett resultat som 

hamnar nära 0 innebär att det inte finns något linjärt samband; det betyder dock inte att det 

inte kan finnas andra samband i statistiken som inte är linjära (Esisasson et al, 2012: 336).  

 

 

Dock är det viktigt att poängtera att vid olika sorters undersökningar kan olika ”r-värden” 

anses vara höga respektive låga. R=.25 kan anses vara lågt för en nationalekonom, men högt 

för forskare i andra områden. (Esiasson et al, 2012:366–367).  

 

Förutom styrkan på korrelationen, använder vi oss även av ett annat test för att få fram om 

resultatet är statistiskt signifikant eller inte. Alltså ifall vi kan utesluta att vårt resultat har 

uppkommit av en slump. Det finns tre olika signifikansgränser som brukar accepteras för att 

resultatet ska kunna ses som signifikant. Dessa är .10, .05 & .01. De innebär vi kan acceptera 

att slumpen har haft påverkan i tio, fem eller ett fall av hundra (Esiasson et al, 2012: 337-

338).   

 

 

4.2 Binärt test 

 

För att kunna bevisa/förkasta vår hypotes (2), vänsterregeringar tar, överlag, emot fler 

flyktingar än högerregeringar. Regeringar som ligger kring den politiska mitten kommer att 

ta in fler migranter än de som ligger tydligt till vänster, och regeringarna längst till höger 

förväntas ha det mest restriktiva asylmottagandet, undersökte vi genom att genomföra två 

ytterligare tester. Det ena gjorde vi för att kunna avgöra om vänsterregeringar generellt sätt tar 

in fler asylsökande än högerregeringar. De andra gjorde vi för att kunna se om det fanns 

variation över den politiska skalan, och om de regeringarna längst till höger tog emot minst 

antal asylsökande.   
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De första testet för hypotes (2) gick till på följande sätt; vi delade upp de 13 regeringar som 

hade ett lägre medelvärde än 5.0 (vänster) i en grupp, och de som hade över 5.0 (höger) i en 

annan, för att se om vår hypotes (2) stämde. Österrike låg precis i mitten (alltså 5.0) och togs 

därför bort från den binära undersökningen (Tabell 1; Bilaga 1). Vi använde oss av alla 

resultat ”first instance decsions on application by citizenship” dividerat på befolkningsmängd 

(alltså per capita). Men istället för att använda oss av intervallskalenivån, delade vi endast in 

länderna efter höger/vänster. Vi adderade dessa värden för respektive sida (höger/vänster) för 

att sedan dividera med antalet länder, för att få fram medelvärdet. 

 

4.3 Ordinalskaletest 

 

För att kunna visa på variationer i mottagande av asylsökande över det politiska fältet som, 

varken syns på en intervallskalenivå eller genom ett binärt test, genomförde vi även en annan 

undersökning. Alltså även detta kopplat till hypotes (2). Fortsättningsvis delade vi in 

analysenheterna i fyra kategorier: vänster, mitten-vänster, mitten-höger samt höger för att se 

om de finns ett samband som varken är linjärt eller binärt (Tabell 5). Denna uppdelning blir 

en ordinalskala, där analysenheterna rangordnas efter deras relevanta egenskap, i detta fall 

politisk tillhörighet (Esiasson et al, 2012: 349).  

 

Esiasson (et al, 2012:138) menar att det ska vara tydligt på vilka grunder uppdelningarna 

gjorts. Vi väljer att räkna ut kvartilerna på ländernas politiska tillhörighet där de sju länderna 

som låg längst till vänster blir vänster, de sju som låg mest till höger blir höger och de tolv i 

mitten delas på samma sätt till de två mittenkategorierna. Därefter kommer vi räkna ut 

medelvärdet på de fyra kategoriernas migrantmottagande.  

 

För att ta reda på om analysenheterna vi undersöker har en höger eller vänsterregering 

använder vi oss återigen av Parlgov.org:s klassificeringsskala. Skalan går från 0.0 till 10.0, 0.0 

är “extremvänster” och 10.0 “extremhöger”. Om ett land har en koalitionsregering med, till 

exempel, tre partier vars position på skalan är 5.7, 6.4 och 6.9, är det alltså en högerregering. 

Tanken är att vi ska hitta ett medelvärde för partiernas ideologiska placering på skalan.  
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Den höger-vänsterskalan vi har använt oss av har som tidigare nämnt fyra olika dimensioner, 

och ingen av dem är “pro/anti invandring” vilket gör att det finns problem med den 

intervallskalenivå vi har använt oss av tidigare.  Effekten mellan till exempel partierna 3.5–

4.5 är troligen inte lika stor som mellan 8.0–9.0, vilket inte går att förutsätta då höger-

vänsterskalan inte är fullt applicerbar när det kommer till hur de ställer sig till immigration.  

 

För att räkna ut medelvärdet över regeringens ideologiska tillhörighet på en höger-

vänsterskala kommer vi använda oss av en formel. Den ser ut som sådan att man tar partiets 

plats på skalan, och multiplicerar den med antalet platser partiet har i parlamentet, och sedan 

dividerar summan med regeringens totala antal platser i parlamentet - (a*b + c*d) / (b+d) =. 

Den enkla logiken i formeln är att man slår ut den ideologiska tillhörigheten på hur många 

parlamentsplatser varje parti i regeringen har för att göra den proportionell till det inflytande 

partiet har. Om det finns två partier i regeringsställning som i detta hypotetiska fall där ena 

partiet har 4.6 på den ideologiska skalan med 45 platser i parlamentet, och ett parti med 7.0 på 

skalan och 70 plaster i parlamentet kommer uträkningen se ut enligt följande; 

 

 

 

(4.6*45 + 7.0*70) /  (45 + 70) =  

(207 + 490) / 115 =  

6.1 

 

Detta är ett viktat medelvärde. Ett problem med att använda sig av ett viktat medelvärde för 

att räkna ut regeringarnas position på parlgov:s höger-vänsterskala är att det blir svårt att vikta 

hur mycket makt de olika partierna har. Ju fler partier som ingår i regeringarna, desto svårare 

blir det att avgöra var på skalan regeringarna bör ligga. Eller i alla fall om placeringen 

överensstämmer med den politik regeringen för. En annan potentiell kritik mot den här 

metoden kan vara att det parti regeringschefen representerar får större makt i praktiken än vad 

som visar sig i antalet platser i regeringen. Inte heller de andra ministerposternas relevans tas 

inte i beaktning i denna formel. Samtidigt är det svårt bedöma värdet av dessa poster i en 

kvantitativ undersökning som denna.  

 

För att avgöra hur vi ska vikta migrantintagandet för olika länder kommer vi att ta fram  
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antalet flyktingar ett land tog emot året 2015 och dividera den summan med landets 

sammanlagda befolkning. Detta för att göra siffran relevant; skulle vi endast kolla på antalet 

intagna flyktingar missar vi en viktig variabel, nämligen hur stor “kapacitet” landet har att ta 

in flyktingar. Eller i alla fall hur stor del av befolkningen dessa utgör. Eftersom att alla 

resultat kom med en mängd decimaler framför, valde vi att avrunda till tre decimaler. 

Dessutom tog vi alla resultat och multiplicerade med 10 000 för att få resultat över 0,001 (i 

praktiken blev dessa ungefär mellan 33 och 0.1). Multipliceringen med 10 000 gör att vårt 

resultat visas i antalet mottagna migranter per 10 000 människor av befolkningen. Ett 

hypotetiskt resultat på 10.56 betyder att landet tar emot så många människor per 10 000 

invånare i landet.  

 

Anledningen till att vi valde att multiplicera resultatet med 10 000 var för att visa antalet 

mottagna migranter på 10 000 på befolkningen. Detta för att det skulle leda till ett mer 

överskådligt resultat. Hade vi presenterat resultatet utan att multiplicera det, hade det blivit 

antalet mottagna asylsökande procentuellt på hela befolkningen. Vi valde att multiplicera med 

just 10 000 eftersom att det ledde till resultat på minst 0,1 och som mest 33, vilket vi ansåg 

vara enklare att ta till sig än de många decimaler som hade varit ett faktum om vi inte hade 

valt att multiplicera resultatet. Ett sådant resultat hade i vår mening varit svårare att ta till sig. 

 

4.4 Källkritik 

De mest centrala källorna i denna uppsats är de där statistiken är tagen från, och parlgov:s 

hemsida med klassificering och regeringar. Statistiken är som tidigare nämnts samlats från 

IMF, Desa, och Eurostat. Nu ska det tilläggas att de källor över statistik som använts i 

uppsatsen kommer från vad vi anser vara säkra källor som används frekvent, och tror inte 

någon kritik kommer riktas mot dessa, men vi gör ändå en kort presentation av dem nedan.  

 

Låt oss inleda med IMF. IMF innefattar 189 av jordens länder och både styrs av samt är 

ansvarig för dessa länder (IMF, 2016 c). Det refereras flitigt till deras statistik när det kommer 

till monetär statistik och de har verkat sedan det andra världskriget med ett FN-mandat. (IMF, 

2016 b). Med detta i baktanke känner vi oss trygga med IMF som källa till de olika länderna i 
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undersökningens BNP per capita. Eftersom att IMF:s huvudsakliga arbete är att bevaka det 

internationella monetära systemet behöver de tillförlitlig statistik, och då de som tidigare 

nämnt har ett FN-mandat för sin verksamhet så ser vi ingen uppenbar anledning till att inte 

lita på deras statistik. 

 

Eurostat är EU:s officiella statistiska kontor, var uppgift är att förse dem med relevant statistik 

för komparativa studier mellan länder och regioner. Det känns tryggt att använda eurostat då 

det är europeiska länder vi undersöker och majoriteten av länderna är också medlemmar i EU 

(med undantag för Norge och Schweiz) vars mandat eurostat kommer ifrån. Eurostat samlar 

dock inte någon statistik själva; detta görs av statistiska myndigheter i medlemsländer. Trots 

att det då blir statistik i andra hand är det kanske till och med bättre att statistik angående 

asylmottagande kommer direkt från medlemsländerna eftersom det blir mer troligt att 

statistiken är ackurat. (eurostat, 2016 a; eurostat 2016 c) Teoretiskt sett skulle det kunna 

finnas anledningar för medlemsländer att ljuga om sitt asylmottagande och inflatera sina 

siffror för att slippa ta in fler asylsökande, men det är ingenting som är troligt i praktiken.  

 

Slutligen är det DESA som är ett FN-departement. DESA population division har arbetat med 

demografisk data sedan andra världskriget. Deras demografiska data används flitigt i 

akademin och generellt i FNs olika utskott och är gjord på estimeringar. (UNDESA, 2016) 

Det finns skäl att kritisera estimeringar då det inte bygger helt på fakta. Samtidigt är det svårt 

att fysiskt räkna alla människor i ett land, och DESA har gjort detta i över 60 år. Eftersom 

FNs data används ofta har även vi valt att använda den.  

 

Parlgov är en hemsida som fokuserar på val, regerings och partistatistik. De ansvariga för 

hemsidan är två tyska forskare inom det statsvetenskapliga fältet vid namn Phillip Manow och 

Holger Döring (Parlgov, 2016 q). De har till sin hjälp en mängd andra forskare, och vi har 

främst använt oss av deras höger/vänsterindelning på en 10 gradigskala. Placering på skalan 

avgörs av vilken sida, och hur nära, de fyra olika dikotomier som tas upp de olika partierna 

kan placeras. De avgör dessa placeringar genom att ta fram medelvärdet av olika 

partiexperters bedömningar efter de kriterier som satts upp (parlgov, 2016 r). De olika 

regeringsbildningar vi har använt är alla från de senaste fem åren och eftersom alla valen som 

undersökts har skett de fem åren. Det finns självklart svårigheter med att avgöra en exakt 

punkt där ett parti ligger, men eftersom att det avgörs av partiexperter och att det är ett flertal 

personer som avgör positionen, som sedan sammanväger deras åsikter till en samlad 
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bedömning, vilket gör att den risken minskar. Den här typen av källa kanske inte är optimal, 

men det är inte säkert att partiernas egna företrädare hade varit mer pålitliga när det kommer 

till att avgöra var dem står och därmed kunnat göra en bättre bedömning. Snarare tvärtom då 

de, i vissa fall, kan ha större anledningar att påverka resultatet. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara Sverigedemokraterna som vill ses som ett mittenparti, även fast det kanske inte är 

den objektiva bilden av partiets ideologi. (Åkesson, 2016) 
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5 Resultat 

 

Land GDP per capita First decision application Politisk 
tillhörighet 

Belgien 41 267,28 9,271 6.5 

Bulgarien 7 193,71 7,825 7.4 

Frankrike 38 458,49 3,204 3.3 

Grekland 18 863,17 3,679 3.4 

Irland 47 329,05 1,035 5.5 

Island 54 331,4 1.52 6.3 

Italien 30 593,8 4,953 3.4 

Kroatien 11 537,74 .094 3 

Lettland 13 995,61 .101 6.9 

Litauen 14 559,52 .295 3.8 

Luxemburg 96 268,65 3,263 4.4 

Malta 22 319,01 29,832 4.2 

Nederländerna 44 249,48 9,719 5.5 

Norge 80 748,9 11,994 8.2 

Polen 12 920,92 .166 6 

Portugal 19 323,97 .188 6.1 

Rumänien 9 570,45 .43 3.6 

Schweiz 84 069,79 16.87 4.7 

Slovakien 16 137,76 .147 3.4 

Slovenien 20 849,83 .218 3.3 

Spanien 26 516,99 .26 7.6 

Sverige 49 582,12 32,943 3.4 

Tjeckien 17 171,2 .436 4.6 

Tyskland 41 955,23 17,463 5.3 

Ungern 12 852,53 .512 6.6 

Österrike 44 475,59 17,607 5 
 

 

 

Det finns ett mycket svagt negativt samband (-0.0788) mellan “first decsions on applications 

by citizenship” och “politisk tillhörighet” på en höger-vänsterskala. Vår hypotes (1) att ju 

längre åt höger regeringarna ligger, desto färre migranter tar de in visade sig inte stämma 
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överens med vårt resultat. Resultatet visade sig dock inte vara statistiskt signifikant (0,7019), 

vilket betyder att det kan ha uppkommit av en slump. Det kan ha varit så att de länder vi inte 

hittade data ifrån, eller de vi tog bort på grund av val under “fel” tidsperiod av 2015, hade 

styrkt vår hypotes. Detta är dock endast en spekulation, och det behöver inte ligga någon 

sanning alls i det. Både att resultatet var, relativt, statistiskt in-signifikant och ett resultat 

väldigt nära noll inte stödjer vår andra hypotes.  

 

En annan trolig orsak till att resultatet inte stämde överens med vår hypotes (1) är att 

sambandet inte är linjärt, vilket tas upp nedan. I grafen nedan kan ni se ett spridningsdiagram 

där varje liten cirkel representerar ett land. Man kan se att det finns ett stort antal länder som 

inte har gett asyl till många, och dessa ligger spridna både till höger och vänster på skalan 

över politisk tillhörighet. Man kan även se att de två länder som har tagit in flest asylsökande 

per capita ligger relativt långt åt vänster på skalan, dessa är Sverige (längst till vänster av 

dessa) och Malta (strax till höger om Sverige). Det land som ligger längst till höger är Norge, 

som har tagit in färre än Sverige och Malta men ändå är det land som tagit in sjätte flest 

asylsökande per capita. De tre länder i mitten av tabellen, på en nästintill rak linje på X-axeln 

är (från vänster) Schweiz, Österrike och Tyskland. Som man kan se är det svårt att observera 

något samband i grafen då alla analysenheter ligger spridda.  

 

 

0
1

0
2

0
3

0
4

0

a
s
y
lm

o
tt
a
g

a
n

d
e

3 4 5 6 7 8
politisk tillhörighet

Delat på befolkning X 10 000 Fitted values



 

 23 

 

Vi hittade ett relativt svagt positivt, men statistiskt signifikant på .10-nivån (0,0696), samband 

mellan “first instance decision on application by citizenship” och GDP per capita 

(0,3615).  Det betyder att det finns underlag för hypotes 3. Sambandet var dock inte lika starkt 

som vi utgick ifrån i hypotes (3), men ett samband finns likväl.  

 

Även i den andra grafer, som behandlar BNP per capita på X-axeln och asylmottagande på Y-

axeln finns det en större mängd länder som ligger tätt inpå varandra omkring eller under 

20 000 USD per capita och har ett lågt asylmottagande. Bland dessa finns Rumänien (längst 

till vänster av den ”klumpen”) med bland annat Lettland, Slovakien och Polen. Länder som 

sticker ut även i denna graf är Sverige och Malta som är de två länder högst på Y-axeln och 

även Luxemburg som ligger längst till höger på X-axeln.   

 

 

 

 

 

Resultatet av den binära höger/vänster undersökningen visade på att länder som var vänster i 

undersökningen hade ett medelvärde på 7,412 asylmottagna per 10 000 invånare, medan 

högerländerna hade ett medelvärde på 5,004 asylmottagna per 10 000 invånare. Vi fick alltså 
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stöd för vår hypotes (2) att högerregeringar utför en mer restriktiv migrationspolitik, i form av 

antalet mottagna migranter per capita.  

 

Binär skala höger-vänster Medelvärde asylmottagande 

Vänster 7,412 

Höger 5,004 

 

 

Därefter gjorde vi även en undersökning där vi delade in de olika regeringarna i fyra olika 

grupper de 25 % som låg längst till vänster i en, de 25 % som låg direkt höger om dem i en 

grupp och detsamma från det andra hållet. De 25 % längst till höger var de som regeringar 

som låg på 6.3, eller närmare 10 (alltså längre åt höger). Med denna indelning hoppades vi 

kunna visa på skillnader som inte framkom via våra andra undersökningar. För att få fram en 

gemensam siffra för kvartilerna räknades analysenheternas i varje kvartils medelvärde ihop.   

 

Resultatet av detta visade på att intervallskalenivån inte var kompatibel med höger-

vänsterskalan. De regeringar som tillhörde de 25 % med ideologisk position längst till höger, 

var också dem som tog emot minst antal asylsökande per capita. De som tog in flest flyktingar 

var dock inte de regeringar som stod längst till vänster, utan de som istället gruppen ”mitten-

vänster”.  

 

Ordinalskala indelad efter höger-vänster medelvärde asylmottagande 

0-0.25 (vänster) 6,583 

0.25-0.50 (mittenvänster) 8,521 

0.50-0.75 (mittenhöger) 7,696 

0.75-1 (höger) 4,498 

 

 

Resultatet av den här undersökningen stödde där av hypotes (2) då regeringarna längst till 

höger dock emot minst antal migranter per capita. Dessutom gav den stöd för hypotes (2) då 

man kan se att mittenkvartilerna tog in flest. I praktiken var det alltså de regeringar som låg 

närmare mitten som tog in flest migranter, men som tidigare diskuterat, går inte höger-

vänsterskalan att applicera helt och hållet linjärt då det finns partier som ligger i den politiska 

mitten/mitten-höger som kan vara mer liberala än vänsterregeringar i den här frågan. 

Faktumet att de regeringar längst till höger tog emot minst asylmottagande visade sig stämma. 

Det skulle även kunna vara så att om partier som placeras ännu längre ut på höger-
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vänsterskalan satt i regeringsställning, att skillnaden hade varit än mer påtaglig då vi såg ett 

samband mellan de regeringar som låg längst till höger, och minst antal mottagna 

asylsökande. Det var endast tre länder vars regering fick ett värde över 7.0 på höger, hade det 

funnits fler länder som låg längre ut till höger hade det möjligen kunnat visa på sambandet 

ännu tydligare. Samtidigt tar inte parlgov:s skala, explicit, upp migrationspolitik i sin skala, 

vilket gör att det nödvändigtvis inte hade visat sig, även om hypotesen stämmer utifrån det 

material som använts. 

 

När det gäller BNP per capita valde vi att inte göra en liknande undersökning, eftersom att vi 

inte kunde se samma relevans av en sådan undersökning. De olika värdena av BNP per capita 

följer logiskt sätt varandra på intervallskalenivån, vilket inte behöver vara fallet för ”politisk 

tillhörighet” som togs upp tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

6 Analys 

Resultatet relaterat till den första hypotesen: Hypotes 1: Ju längre åt höger på en höger-

vänsterskala en specifik regering ligger, desto färre asylsökande tar landet emot, visade på att 

det inte fanns något samband på intervallskalenivån, det ska dock sägas att vårt resultat inte 

heller var statistiskt signifikant. Med detta i åtanke får vi förkasta hypotes 1. Detta kan bero 

på att, som vi kommer in på i vår analys av hypotes 2; att sambandet inte är linjärt, vilket var 

det vi testade.  

 

Den andra hypotesen visade sig ha viss relevans då det fanns en korrelation mellan högre antal 

mottagna asylsökande för vänsterregeringar än högerregeringar när de ställde upp efter en binär 

skala. Dessutom visade det sig att de regeringarna som befann sig i mitten av våra fyra grupper 

av regeringar baserade på politisk tillhörighet på parlgov:s höger-vänsterskala, tog in fler 

flyktingar än de längst åt höger och vänster. De regeringarna som tillhörde de 25 % längst till 

höger tog också mycket riktigt in minst antal migranter vilket överensstämmer med vår andra 

hypotes som lyder; Vänsterregeringar tar, överlag, emot fler flyktingar än högerregeringar, 

men samtidigt finns det variationer över det politiska fältet.  

 

Regeringar som ligger kring den politiska mitten tar in fler migranter än de som ligger tydligt 

till vänster, och regeringarna längst till höger har visats sig ha det mest restriktiva 

asylmottagandet. Resultatet av vår binära undersökning visade på att vänsterregeringarna tog 

in fler asylsökande än högerregeringarna (Tabell 4). Detta kan bero på de anledningar som 

Patrick Ireland tar upp, vänsterpartier skiljer sig i gentemot högerpartier i form av diskurs kring 

benämningen av invandring/invandrare, då vänsterpartier generellt sätt framställer invandrare 

och invandring i mer positiva ordalag. Detta beror på att vänsterpartier generellt sätt sätter ett 

högre värde i kulturellmångfald, kämpa för politisk jämlikhet i form av ekonomiska och sociala 

förutsättningar (Ireland, 2004:221–222). Även Anthony Messinas teori kring att vänsterpartier 

har större anledningar till att förutsätta att de nyanlända skulle vilja stödja deras parti(er). Detta 

på grund av att vänsterpartier har fler gemensamma intressen med invandrarbefolkningen än 

vad högerpartier har. (Messina, 2007: 209). Detta har också visats sig genom att länder som 
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traditionellt sätt har varit mer högerstyrda har satt upp högre ”trösklar” för att invandrare ska få 

rösta, genom till exempel ett visst antal år i landet etcetera (Givens & Luedtke, 2005:8).  

 

Det inte fanns särskilt många länder som låg långt ut på högerkanten. Endast två länder, Spanien 

och Norge, hade en regering med ett medelvärde på över 7.5 på parlgov:s skala. Spanien tog 

endast in 0,260 asylsökande/10 000 på befolkningen, medan Norge tog 11,994 (Tabell 1). 

Anledningen till den här skillnaden skulle mycket väl kunna vara ekonomisk då Spanien hade 

ett BNP per capita på 26 516 99 USD 2015 och Norge hade 80 748 90 USD samma år. (Tabell 

1) Hade det funnits fler länder som låg ”långt” till höger (till exempel över 7.5 på parlgov:s 

skala) hade det möjligen visat ett tydligare samband. Å andra sidan kan det vara så att de partier 

som brukar kallas ”högerextrema”, och har en negativ inställning till invandring, inte 

nödvändigtvis behöver ligga tydligt till höger, då parlgov:s skala inte explicit har med 

inställning till invandring i sin positionering av partierna (Lubbergs et al, 2002). 

 

Ordinalskaletestet visade på att vår hypotes kring att de länder vars regering ligger närmare den 

politiska mitten skulle ta emot fler asylsökande än de som låg ”tydligt” till vänster (i detta fall 

de 25 % som var längst åt vänster enligt parlgov:s skala), överensstämde med vårt resultat. 

Detta skulle kunna bero på att vänstern är splittrad kring vilken migrationspolitik de bör föra. 

Som Kyung Joon Han menar har vänstern en falang som vill föra en liberal politik i frågan, som 

hänger ihop med deras mångkulturella övertygelser. Medan den outbildade arbetarklassen, som 

traditionellt sätt stödjer vänsterpartier, har en mer restriktiv hållning i frågan då invandrare ofta 

konkurrerar om samma jobb som dem. (Kyung Joon Han, 2015) 

 

Vänster-libertarianska partier kan till exempel anse att vi bör eftersträva fri invandring och 

därmed förespråka mer liberala migrationspolicys. (Hix & Noury, 2007: 185-186) Ett 

socialdemokratiskt parti å andra sidan kanske inte skulle vara lika liberala, även om de skulle 

ligga längre till vänster på skalan. Detta då den outbildade arbetarklassen generellt sätt är 

emot fri invandring eftersom migranter ofta accepterar lägre löner och lågkompetensjobb; 

arbetarklassen, socialdemokraternas historiska valkrets, i ett land vill inte konkurrera med 

migranter på de villkoren. (Hix & Noury, 2007: 184) Detta diskuterar även Gustav Lidén & 

Jon Nylén i artikeln Explaining Local Swedish Refugee Policy där de hävdar att: 

 

In general, extreme right-wing parties aim to restrict the number of 

immigrants, whereas liberal and left-wing parties aim to do the opposite. 

However, the issue is more complicated than this (De Vries 2000). As 
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Freeman argues (2006), parties on the left are torn between the party elite’s 

generous approach and the approach of their traditional voter group, the 

working class, which is often positioned to the right on the question of 

immigration. 

 

 Ett annat exempel på detta är Fidesz i Ungern som har genomfört drastiska åtstramningar i 

migrationspolitiken, och endast ligger på 6.5 på höger-vänsterskalan. Detta kan jämföras med 

Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) som ligger på 6.3. (parlgov, 2016 p; Kelemen, 2015)  

 

Ett liberalkonservativt parti som t.ex. Moderaterna i Sverige har 7.9 på skalan, medan 

Sverigedemokraterna ligger på 8.7. Det är därför inte hållbart att anse att skillnaden mellan 

7.9 och 8.7 är densamma som mellan två partier med positionerna 5.0 och 5.8. Nyligen 

nämnda Fidesz ligger å andra sidan på 6.3, alltså klart till vänster om både Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. Antingen är detta endast ett bevis på att parlgov:s skala inte tar med syn 

på migrationspolitik, eller så är det inhemska politiska förhållanden som har gjort att Fidesz 

har genomfört mer drastiska åtgärder än vad de ”borde” göra sett ifrån sin position på 

parlgov:s skala (Parlgov, 2016 p; parlgov 2016 k; Kelemen, 2015). 

 

Det visade sig finnas en korrelation mellan ett högre BNP per capita, och fler mottagna 

asylsökande. Korrelationen var dock relativt svag och statistiskt signifikant på .10 

procentsnivån. Denna korrelation på en intervallskalenivå var r=0,3615 och stödjer delvis vår 

tredje hypotes, att: länder med högre BNP per capita kommer att ta emot fler migranter än 

länder lägre BNP per capita. (Tabell 3) Att de ekonomiska förutsättningar i alla fall delvis 

spelar roll för asylmottagande ter sig vara sant, men vad kan detta bero på? Förutom att 

asylsökande enligt en den neoklassiska teorin vill söka sig till länder med bättre 

förutsättningar och att migration kan skapa ekonomisk tillväxt (Cornelius & Rosenblum 2005: 

100) regioner med god ekonomisk situation har en högre efterfrågan av arbetskraft, och där 

med tar in fler asylsökande (Liden & Nyhlén 2013: 557) skulle man kunna tänka sig att 

länderna med högre välstånd har ett större politiskt tryck att ta in asylmottagande, både 

inhemskt och internationellt. Man kan tänka sig att Tyskland, som har tagit in 140 000 

asylmottagande fler än till exempel Lettland (Tabell 1) och har förväntats ta in flera på grund 

av sin storlek och ekonomiska kapacitet att göra så.  

 

Även om det finns ett samband, är det inte helt linjärt. Detta kan bero på att det är flera länder 

avviker tydligt från resten. Till exempel Malta tar in näst flest asylsökande per capita, 
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samtidigt som de har en BNP per capita på nästan samma nivå som den ”klumpen” av länder 

omkring 20 000 USD som nämndes tidigare i resultatet (Tabell 3). Det kan bero på deras 

geografiska läge, eller kanske någonting annat; men det är hur som helst tydligt att de avviker 

resten av länderna. Även Luxemburg som avviker tydligt åt det andra hållet med en 

bruttonationalprodukt på ungefär 96 000 USD per capita samtidigt som de tar in asylsökande 

på en betydligt lägre nivå än om de skulle följt ett linjärt samband (Tabell 1). Om man skulle 

exkludera dessa starkt avvikande länder skulle sambandet kunna vara starkare. En 

exkludering av avvikande länder hade kunnat fylla en funktion i betydligt större kvantitativa 

undersökningar där det generaliserade slutsatsen får mer vikt och men därefter kan gå in 

djupare i de avvikande fallen senare och kolla varför just de avviker tydligt från mönstret.  

 

Vi tror självklart inte att det endast är två variabler som påverkar hur många asylsökande olika 

länder tar in. Det finns en mängd olika variabler som har påverkan, men vi ansåg fortfarande 

att det fanns ett värde i att undersöka ett par av dem för att försöka skapa en förklaringsmodell.  

 

En variabel som vi skulle kunnat ta med är hur ländernas geografiska läge påverkar 

asylmottagandet. Det uppenbara borde vara att länderna som ligger närmast de krisdrabbade 

länderna tar skulle ta in flest efter som att de som flyr först kommer till dessa länder. Från vårt 

resultat kan vi dock visa på att detta inte verkar stämma, då de flesta av länder som tar in flest 

migranter ligger i de norra och västra delarna av Europa. Här ligger också flest av de rikaste 

länderna, vilket borde vara ett argument för att BNP per capita har en större påverkan än 

landets geografiska position. Det är värt att tillägga att flera av de sydeuropeiska länderna 

nyligen haft en stor ekonomisk kris där arbetslösheten varit hög. En av fördelarna med 

invandring enligt Joppke (1999: 17-18) var billig arbetskraft, och att en av de potentiella 

anledningarna till att rika (även om många sydeuropeiska länder inte är rika med europeiska 

mått) regioner tar in fler migranter är att de har en högre efterfrågan av arbetskraft, och där 

med tar in fler asylsökande (Liden & Nyhlén 2013: 557). Om arbetslösheten är/var hög, och 

ekonomin är/var dålig; varför skulle de länderna vilja ta emot asylsökande? Här finns också 

ett problem med BNP kan vara en dålig indikation på hur ekonomin mår får tillfället, snarare 

än endast storleken på den.  

 

 

 Visserligen kan det vara så att de länderna närmast medelhavet t.ex. Grekland och Italien tar 

in färre migranter per 10 000 invånare än t.ex. Tyskland och Sverige eftersom att den stora 
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delen anlända migranter skapar ett större missnöje mot invandring i dessa länder, vilket leder 

till att det blir svårare för deras regeringar att ha en lika liberal asylmottagning som länderna i 

norr och väst. Dessutom kan de människor som tar sig till exempel till Grekland känner att de 

har mindre chans att få asyl där då de faktiskt kan se hur många människor som kommer till 

just det landet de och väldigt många andra kommer till först.  
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7 Avslutning 

 

För att summera uppsatsen: 

 

- Påverkar regeringars politiska tillhörighet och landets ekonomiska 

förutsättningar hur många asylsökande de tar emot?  

 

Rent ytligt kan man säga att det påverkar. Man kan se att det finns ett samband mellan BNP per 

capita, och asylmottagande. De länderna med högra BNP per capita tar alltså generellt sätt emot 

fler asylmottagande. Även den politiska tillhörigheten påverkar huruvida man tar emot fler eller 

färre asylsökande.  En del av hypotes 2 är att; vänsterregeringar tar, överlag, emot fler 

flyktingar än högerregeringar, men samtidigt finns det variationer över det politiska fältet. 

Regeringar som ligger kring den politiska mitten tar in fler migranter än de som ligger tydligt 

till vänster, och regeringarna längst till höger förväntas ha det mest restriktiva asylmottagandet, 

stämde. Samtidigt kan man säga att skillnaderna i resultatet mellan våra olika kategorier i 

ordinalskalan, och därmed hypotes två, är för små för att kunna generalisera. Mellan de två 

mittenkvartilerna differerade endast cirka en asylmottagen per 10 000 invånare. Den stora 

skillnaden, den mellan mittenvänster och höger var på ungefär fyra asylsökande per 10 000 

invånare (Tabell 5). Om man även har i åtanke hur liten den politiska tillhörighetsskillnaden 

mellan de olika kvartilerna var blir det ännu svårare att kunna dra definitiva slutsatser.  

 

I hypotes 3; länder med ett högre BNP per capita kommer att ta emot fler migranter än länder 

med lägre BNP per capita, fanns det en positiv korrelation. Men trots den korrelationen är det 

kanske inte den huvudsakliga variabeln som avgör asylmottagande. Det man dock kan säga 

efter en snabb blick på grafen är att de framförallt är länderna med lågt BNP (omkring 20 000 

USD per capita, eller under) tar emot klart minst asylsökande. Det finns två avvikande fall från 

denna observation Malta och Bulgarien, men generellt finns det vid en snabb anblick en stark 

korrelation där (Tabell 3). Anledningen att hypotes 3 inte har en starkare korrelation är att det 

inte automatisk är så att rikare länder tar emot fler asylsökande, men det verkar vara ett 



 

 32 

kriterium för att de skall göra det. Här finns det utrymme för ytterligare studier som kan utreda 

den korrelationen mer utförligt för att avgöra vad, förutom högre BNP, som krävs för att ett 

land ska ta emot fler asylsökande.  

 

Avslutningsvis vill vi, till framtida forskare, även uppmana att undersöka liknande områden i 

kvalitativa studier. Idén till denna uppsats, förutom flyktingsituationen, väcktes ur den 

högerpopulistiska trend som finns i Europa. Men om en negativ inställning till invandring, eller 

högerpopulistisk variabel hade funnits i den politiska skalan som användes, skulle resultatet 

varit lika? En kvalitativ ansats hade, tror vi, kunnat anamma en sådan variabel och få ett 

annorlunda men minst lika intressant resultat. Att gå in på regeringskoalitionerna och göra en 

bedömning utifrån policybeslut och deras politiska tillhörighet skulle kanske även vara ett 

tillvägagångssätt som kan ge ett mer fruktsamt resultat.  
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8.1 Appendix 

Land Färg Skala 
Antal 
platser 

Totalt 
Ny 
regering 
2015? 

GDP per 
Capita 
(GDP PPP 
$$$) 

Population 
Final decisions 
on applications 
by citizenship 

Delat på 
befolkning 
X 10 000 

politisk 
tillhörighet 

Frankrike Röd 3.2 & 4.2 292 & 18 308 Nej 38,458,498 64395000 20630 3.204 3.3 

Spanien Blå 7.6 186 186 Ja (Sista) 26,516.99 46122000 1200 0.260 7.6 

Sverige Röd 3.4 & 3.4 113 & 25 138 Nej 49,582.12 9779000 32215 32.943 3.4 

Norge Blå 7.9 & 8.8 48 & 29 77 Nej 80,748.90 5211000 6250 11.994 8.2 

Tyskland Blå 6.3 & 3.6 311 &193 504 Nej 41,955.23 80689000 140910 17.463 5.3 

Polen Blå 6.2 & 4.2 207 & 28 235 Ja (Sista) 12,920.92 38612000 640 0.166 6.0 



 

 39 

Italien Röd 2.6, 6.0, 7.4, 6.1 
292, 37, 
29, 8 

366 Nej 30,593.80 59798000 29615 4.953 3.4 

Rumänien Röd 3.2, 6.0, 4.8 
160, 22, 
13 

195 Ja (sista) 9,570.45 19511000 480 0.430 3.6 

Grekland Röd 2.9, 8.7 149, 13 162 Ja (första) 18,863.17 10955000 4030 3.679 3.4 

Bulgarien Blå 7.4, 7.4, 3.3 84, 23, 11 118 Nej 7,193.71 7150000 5595 7.825 7.4 

Island Blå 5.0 & 7.5 19, 19 38 Nej 54,331.40 329000 50 1.520 6.3 

Ungern BLÅÅÅÅ 6.5 & 7.4 117 & 16 133 Nej 12,852.53 9855000 505 0.512 6.6 

Portugal Blå 6.3 & 8.0 108, 24 142 Ja (sista) 19,323.97 10350000 195 0.188 6.1 

Österrike Blå (?) 3.7 & 6.5 52, 47 99 Nej 44,475.59 8545000 15045 17.607 5.0 

Tjeckien Blå (?) 3.0, 6.0, 5.8 50, 47, 14 111 Nej 17,171.20 10543000 460 0.436 4.6 

Irland Blå 6.4 & 3.6 76, 37 113 Nej 47,329.05 4688000 485 1.035 5.5 

Litauen Röd 3.2, 3.9, 5.3, 3.9 
37, 29, 
11, 8 

85 Nej 14,559.52 2878000 85 0.295 3.8 

Lettland Blå 7.4, 5.3, 8.3 23, 21, 17 61 Nej 13,995.61 1971000 20 0.101 6.9 

Kroatien Röd 3.2, 1.8, 3.4 61, 13, 3 77 Nej 11,537.74 4240000 40 0.094 3.0 

Slovakien Röd 3.4 85 85 Nej 16,137.76 5426000 80 0.147 3.4 

Nederländerna Blå 7.3, 3.6 41, 38 79 Nej 44,249.48 16925000 16450 9.719 5.5 

Schweiz Blå (?) 7.4, 1.8, 6.3, 4.7, 7.4 
54,46, 30, 
28. 9 

167 Ja (sista) 84,069.79 8299000 14000 16.870 4.7 

Belgien Blå 6.5,6.7,5.8,7.0, 
33, 20, 
18, 14 

85 Nej 41,267.28 11299000 10475 9.271 6.5 

Slovenien Röd 3.3, 3.2, 3.1 36, 10, 6 52 Nej 20,849.83 2068000 45 0.218 3.3 

Luxemburg Röd 6.6, 3.3, 2.5 13, 13, 6 32 Nej 96,268.65 567000 185 3.263 4.4 

Malta Röd 4.2 39 39 Nej 22,319.01 419000 1250 29.832 4.2 

 

 

 

 


