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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns samband mellan nederbörd 

och migration. Studien fokuserar främst på nederbördsunderskott då nederbördens påverkan 

på migration i utvecklingsländer sker framförallt via jordbruket, ett nederbördsunderskott 

skulle därmed begränsa försörjningen i dessa samhällen och därmed orsaka migration. 

Data och metod: Urvalet är 127 stater som är klassade som låg- och medelinkomststater. Data 

om nederbörd är sammanställd av Climatic Research Unit (CRU) i University of East Anglia 

och hämtad från Världsbankens databas. Data gällandes migration är hämtad från United 

National Population Division (UNPD). Observationerna i datasetet är från var femte år mellan 

årtalen 1964–2009. Studiens hypoteser har testats med hjälp av spridningsdiagram och linjära 

regressionsanalyser. Nettomigration per 1000 invånare och procentuell populationsandel som 

bor i urbana områden har använts som beroende variabler i analyser medan procentuell 

nederbördsskillnad från ett nederbördsgenomsnitt (1961–1990) har använts som oberoende 

variabler. Även kontrollvariablerna livsmedelstillgång, procentuell BNI från jordbruk, 

världsdel/region och procentuell andel av populationen som är under 15 år har inkluderats i 

analyserna.  

Resultat: Studien finner inga starka stöd för hypoteserna. Dock så pekar resultatet på att det 

finns samband mellan en stats nettomigration/urbanisering och ekonomiska variabler såsom 

andel i jordbruk som ofta är beroende av nederbörd. Resultatet tyder även på att det finns ett 

samband mellan ett uppvisat nederbördsunderskott och positiva värden i nettomigration för 

Europa och Asien samt en ökad urbaniseringstakt i Afrika och Asien vid uppvisat 

nederbördsunderskott.  

Diskussion/Slutsats: Studiens resultat går till en viss del i linje med tidigare forskning.  Dock 

uppmärksammas en del begränsningar såsom eventuella konflikter och krig som ej tas hänsyn 

till, länders olika förutsättningar att hantera torka och nederbördens betydelse för varje enskild 

stat och dess befolkning. 
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1. Inledning 

Det senaste halvseklets demografiska förändring vilar på en grund av två betydande faktorer. 

Den är dels driven av minskad dödlighet och sjunkande barnafödande som i förlängningen har 

accelererat befolkningstillväxten.  En ekonomisk utveckling har också dramatiskt ökat 

människors möjligheter och motivation att migrera. Möjligheterna den ekonomiska 

utvecklingen för med sig översätts till en ökad mobilitet internt bland annat som rural till 

urban migration men även mellan länder (Hugo, 2011).  

 

En av de hittills största utmaningarna för det internationella systemet i det 21 århundrandet är 

den omfattande migration som ur ett visst perspektiv präglat den. Anledningar till migration 

är i stor utsträckning kontextuell och mångfacetterad. I vissa fall kan konflikt vara den 

motiverande faktorn för människor att emigrera, i andra fall är det ekonomiska överväganden. 

Ytterligare en utmaning som med största sannolikhet kommer att pröva det internationella 

samfundet de kommande hundra åren är pågående klimatförändring. Denna utmaning är inte 

endimensionell. Försök och misslyckanden att komma överens om vad som är rimliga 

åtgärder för att mitigera dess effekt har genererat nyheter i Sverige sedan Kyotoprotokollet.  

 

Mänskliga aktiviteter ur ett globalt perspektiv är i detta århundrade inte sällan 

sammanlänkade. Att förstå hur och i vilka sammanhang vissa fenomen verkar som 

mekanismer för att skapa dessa länkar måste således betraktas som en för 

samhällsvetenskapen viktig uppgift. En händelse på en plats kan få konsekvenser av oväntad 

art i en helt annan del av världen. Motiverande migrationsfaktorer i ett utvecklingsland kan 

exempelvis ge politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för medlemmar i 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Samtidigt som politiska 

beslut i OECD-länder kan ha konsekvenser i den andra riktningen.  

 

Den här studien ämnar undersöka sambandet mellan ovan nämnda utmaningar. Detta genom 

att utifrån empiri från ett urval av 125 länder pröva den mot existerande teori och forskning 

gällande migration och klimatologiska faktorer. Vidare är det författarnas ambition att denna 

studie skall bidra till den övergripande förståelsen av sambandet mellan migration och 

klimatologiska aspekter, i det här fallet nederbörd, som av allt att döma kommer uppvisa en 
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större instabilitet de kommande åren. För att undersöka ett samband mellan en oregelbunden 

variabel som nederbörd och ett sådant komplext fenomen som migration är det relevant att 

undersöka vilka och kontrollera för faktorer som påverkar migration. Därför kommer 

välkända migrationsfaktorer presenteras och utvärderas, såsom ekonomiska och sociala 

faktorer som kan sporra migration.  

1.1 Bakgrund 

Hugo (2011) menar att en av anledningarna till att miljö varit en obeaktad faktor till migration 

är att det inte varit den enda eller huvudsakliga anledningen till migration. Vidare poängteras 

att det är svårt att särskilja miljömigration från migration av andra orsaker utom vid extrema 

exempel. Vad som är viktigt att överväga i detta är att miljö och demografisk förändring 

oberoende av varandra kan ge upphov till migration men att demografin kan inverka på 

miljön som i andra ledet genererar migration (Hugo, 2011). Exempel på detta är inte svårt att 

föreställa sig. Om ett områdes population ökar dramatiskt behövs mer land till både bostäder 

och matförsörjning till denna befolkning. Detta kan i sin tur medföra problem som sociala 

konflikter eller öka jorden sårbarhet för både torka och översvämningar. Hugo (1978) till 

exempel visar att på Java har hög fertilitet och låg dödlighet en effekt på miljön genom att 

accelerera avverkning och utarma jorden till den grad att den inte kunde försörja 

populationen. 

 

Av allt att döma ser anomalier i klimatet ut att inte bara bli mer extrema utan även mer 

frekventa. Prognoser varierar men det troliga är att mediantemperaturen vid slutet av 

århundradet förutsatt ett ohejdat utsläpp av växthusgaser kommer att överstiga 1,5 °C relativt 

1850–1900 års nivå (Collins et al. 2013). Det troliga är att med varmare klimat och 

medföljande klimatvariation förhöjs riskerna för både torka och extrem nederbörd 

(Kundzewicz et al. 2007). Riskerna med denna temperaturhöjning är givetvis inte uniform för 

alla regioner. Exempelvis är förändringar i monsunsäsongen ett problem i Sydostasien medan 

torka kan vara det mer akuta problemet i södra Afrika.  

 

Förenta nationernas (FN) populationsavdelning (Population Division) uppskattar att det år 

2017 fanns 258 miljoner personer boendes i annat land än födelselandet. Fördelningen av 

dessa mellan industri- och utvecklingsländer var uppskattningsvis 57 respektive 43 procent. 

Andelen internationella migranter i de utvecklade länderna som härstammar från 
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utvecklingsländer uppgick till 69 procent medan den motsatta andelen endast var 13 procent 

(ECOSOC, 2017). Angående nettomigration (NM) visar samma rapport att, från 1970 till 

idag, uppvisar tre världsdelar positiv migration där Nordamerika har den största andelen följt 

av Europa och Oceanien. Asien, Afrika och latinamerikanska länder med Karibien är under 

perioden nettoemigrationsregioner (ibid.). År 2017 uppgick antalet immigranter in i 

Europeiska unionen (EU) från länder utanför EU till 2 miljoner (Eurostat, 2019). Samma år 

rapporterar migrationsverket (2018) 135 529 beviljade uppehållstillstånd till Sverige.  

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att folk är lika benägna att flytta in till riskzoner 

som från dessa (Black et al. 2011). Hugo (2011) menar att det finns ett mönster mellan 

områden som uppvisar populationstillväxt och områden som är identifierade som riskområden 

vid klimatförändringar, ett exempel är Mekongdeltat i Vietnam. Kvalitativa studier visar att 

miljöfaktorer redan är en av anledningarna till migration från Mekongdeltat (Dun, 2009). Ett 

annat exempel är Lagos Nigeria vilket är en snabbt växande stad som idag har drygt 13 

miljoner invånare enligt World population review (2019) och som ligger i riskzonen för 

översvämningar vid kraftig nederbörd (BBC News, 2018). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan variationer i 

nederbörd och migration. Syftet är även att undersöka huruvida ekonomiska och 

demografiska motiverande faktorer samspelar med nederbörd för utfall i NM.   
 

Frågeställningen som styr denna studie är följande: Finns det samband med 

nederbördsunderskott och migration? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Med variation i nederbörd avses den procentuella variationen kring medelvärdet i nederbörd 

för respektive stat. Van den Boeck och Lilleör (2011) påpekar att variation i klimat inte 

indikerar en klimatförändring, För att det skall vara aktuellt att tala om klimatförändringar 

skall medelvärdet på dessa förskjutas.  
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Migration för den här rapportens syfte relaterar till två olika begrepp, internationell migration 

och urbanisering. Internationell migration syftar till nettomigration, en stats antal immigranter 

minus antalet emigranter under en fem års period. Ett positivt värde innebär således att landet 

har fler immigranter än emigranter under en fem års period, medan ett negativt värde innebär 

fler emigranter än immigranter. Urbanisering i den här studien syftar till den procentuella 

förändringen i en stats population i urbana områden från ett år till nästa.  Ett positivt värde 

innebär således att andelen av populationen inom en stat boende i urbana områden har ökat 

från ett år till nästa, medan ett negativt värde innebär en minskning av boende i urbana 

områden.  

1.4 Disposition 

Rapporten består av fem avsnitt. Studiens teorier definieras, tillsammans med tidigare 

forskning inom området i avsnittet Teori och tidigare forskning. Utifrån teorierna och tidigare 

forskning formulerar vi hypoteserna. Därefter följer avsnittet Data och metod där 

genomförandet av datainsamlingen och metodiken beskrivs. I Resultatavsnittet presenteras 

korstabeller, diagram och regressionsanalyser där resultaten illustreras för läsaren. Slutligen 

återstår Diskussionsavsnittet där uppgiften blir att väva in forskningsresultat i relation till 

teorier, frågeställningar och tidigare forskning. I detta avsnitt diskuteras även hur forskningen 

kan utvecklas ytterligare i framtiden inom fältet.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med teorier om migration och klimatförändringar. Därefter presenteras 

tidigare forskning med relevans till rapportens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 

sammanställs argument från den tidigare forskningen och teorin för skapandet av rapportens 

hypoteser. 

2.1 Teorier om migration och klimatförändringar 

Lees (1966) teori om push och pull faktorer har använts flitigt för att förklara migrationens 

mängd, distans, hinder och effektivitet. Att en individ tar steget att emigrera beror enligt 

teorin på en samverkan mellan negativa attribut i ursprungsområdet och positiva attribut i 

mottagarområdet. Missgynnande socioekonomiska förhållanden, politiskt förtryck, 

naturkatastrofer och torka är exempel på negativa attribut medan bättre livsförhållanden i 

form av jobbmöjligheter, politisk stabilitet, familjeband, utbildning och attraktivt klimat är 

exempel på positiva attribut. Teorin är omfattande och påvisar en dynamisk bild av migration. 

Dock så saknar teorin ett djup för klimatets influens och dess samverkan med andra faktorer 

och hur det bidrar till migration. Istället utgår den här studien från Drivers of Migration 

(pådrivande orsaker till migration) som teoretisk bas (Black et al., 2011b). Drivers of 

Migration förkortas till endast drivers vidare i denna studie. 

2.2 Drivers of migration 

Inom forskningsområdet migration och klimatförändringar argumenteras det ofta att 

klimatförändringar i sig självt inte orsakar migration (McLeman 2006, Black et al. 2011b). 

Det vill säga individer migrerar inte på grund av att det lokala klimatet inte längre stämmer 

överens med individens klimatpreferenser. Det är först vid klimatförändringars interaktion 

med individens drivers som klimatförändringar blir en avgörande faktor för migration.  

 

Enligt teorin om drivers så influerar klimatförändringar fem möjliga drivers på en makronivå 

som i sin tur påverkar individers beslutfattande på mikronivå. De fem drivers till migration är 

av klimatisk, social, politisk, ekonomisk och demografisk natur. Denna teori tar hänsyn till 
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hushållets egenskaper såsom ålder, kön, ekonomiskt kapital och även hinder eller facilitatorer 

såsom kostnader av förflyttning, politisk situation, teknologi, socialt nätverk m.m.  

 

Figur 1. Illustrationen visar samspelet mellan drivers på makronivå och dess påverkan för individers 

beslutfattande på en mikronivå. Figuren är återskapad av författarna enligt Black et al. (2011b) illustration om 

teorin Drivers of Migration. 

2.2.1 Klimat och migration 

Samhällen där klimatet är direkt avgörande för invånarnas välmående och försörjning genom 

jordbruk och fiske är mer sårbara inför klimatförändringar. Plötsliga naturkatastrofer som 

vulkanutbrott eller jordbävningar leder oftare till kortare distanser av migration såvida det inte 

är en liten önation, medan långsiktiga klimatförändringar som leder till torka, höjda 

vattennivåer eller ändrar landskapet på något vis är mer förödande för landresursberoende 

hushåll som saknar mångfald i inkomst. En annan viktig aspekt är hur väl hushållen kan ta del 

av samhällets ekosystemtjänster, till exempel konstbevattning (Black et al., 2011b).  

 

2.2.2 Klimatförändringens indirekta influens 

Enligt Black et al. (2011b) så har klimatförändringar inte enbart en påverkan på den 

klimatiska drivern till migration, den influerar även de övriga drivers indirekt i ett samspel.  

 

Ekonomiska driverns innebörd för ett samhälle med hushåll som förlitar sig på landresurser 

för hushållsinkomst märks särskilt när det inte existerar varierade inkomstkällor. Forskning 

tyder även på att de socioekonomiska förhållanden har en betydelse i vilken grad 

klimatförändringar påverkar hushållen i ett samhälle som livnär sig främst på jordbruk 
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(Mendelsohn et al. 2007; Dougill et al. 2010). Fattiga hushåll drabbas i större utsträckning av 

dessa klimatförändringar och pressas till migration, antingen nationellt eller internationellt. 

Likaväl som ekonomin kan vara ett avgörande skäl som leder till migration kan den även 

hindra då fattigdomen begränsar hushållens möjlighet till flytt (Black et al. 2011b).  

 

Sociala drivers till migration beror till stor del på kultur, möjligheter och sociala nätverk som 

existerar i mottagarlandet. Finns det redan en historisk migration till mottagarlandet förenklar 

det för individen att anpassa sig och väljer sin slutdestination därefter.  

 

Politiska drivers beror på hur väl ett samhälle lyckas samordna resurser för att förebygga 

klimatförändringens betydelse till den inhemska marknaden och ekonomin. Till exempel hur 

jämlik mark är fördelad inom populationen och samhällets tjänster för att klara av torka. Även 

mottagarlandets politik och vilka möjligheter som ges till immigranter har en inverkan på 

huruvida en migrant väljer sin slutdestination. 

 

Den demografiska strukturen är starkt kopplat till övriga drivers, en stor ung befolkning får 

ofta betydliga konsekvenser på samhällen som ej kan erbjuda dessa ett uppehälle eller jobb, 

vilket i sin tur leder till migration. Även mottagarlandets befolkningsstruktur har en stor 

betydelse då en åldrande befolkning och låg fertilitet ofta är incitament för immigration.  

2.3 Tidigare forskning om migration, nederbörd 

och ekonomi 

I en indikatoranalysstudie om sårbarhet inför torka (draught vulnerability) i Afrika beräknas 

det hur många människor som är sårbara när en torka slår till (Naumann et al. 2014). 

Mätningen tog hänsyn till indikatorer såsom förnybart naturkapital, ekonomisk kapacitet, 

mänskliga och civila resurser samt infrastruktur och teknologi. Resultatet i studien visar att 

populationen i låginkomstländer som Somalia, Mali, Etiopien, Niger, Burundi och Chad är de 

som är mest sårbara inför en torka. Underskott i nederbörd innebär att invånare i dessa utsatta 

samhällen tvingas till avgörande livsval. Enligt Barrios et al. (2006) påskyndar underskott i 

nederbörd intern migration från landsbygden till urbaniserade områden i Afrika söder om 

Sahara. Förhållandet mellan internationell migration i urbaniserade samhällen och 

klimatförändringar förblir dock oklart.  
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Klimatförändringar drabbar vissa samhällen extra hårt i form av migration beroende på vad 

för livsförhållanden som existerar där. Samhällen som saknar interna överlevnadsstrategier 

och livnär sig på jordbruk är beroende av nederbörd är särskilt utsatta. Exempelvis så visar en 

kvalitativ fallstudie (Meze-Hausken 2000) om jordbrukshushåll i Tigray, norra Etiopen, att 

migranter flyttar in till mer urbana områden som Addis Abeba på grund av långvarig torka. 

Migrationen sker när en brytningspunkt är nådd i socioekonomiska förhållanden. Hushållets 

kapacitet och överlevnadsstrategier att hantera en torkperiod är avgörande ifall hushållet 

migrerar och beror bland annat på diversitet i inkomst och försörjning i annat än jordbruk 

samt teknologi för att klara av en torka över en viss period.  

 

Cattaneo och Peri (2016) gör gällande att en genomsnittlig temperaturhöjning minskar 

produktiviteten hos jordbruket i ett land och ökar därmed sannolikheten till internationell 

migration i medelinkomstländer. I låginkomstländer (lägre än 1,500$ inkomst per capita) är 

det den låga likviditeten och fattigdom ett hinder för fattiga att emigrera. 

 

Enligt Van den Broeck och Lilleör (2011) är studier på makronivå relaterade till 

nederbördsmönster och migration få och även här tyder ett underskott korrelera positivt med 

migration. Exempelvis Barrios et al. (2006) som visar att nederbörd ökar urbaniseringen, eller 

rural-urban migration, i Afrika söder om Sahara men inte i övriga utvecklingsländer. 

Marchiori et al. (2011) menar att trots att deras analys inte visar på att variation i 

klimatvariabler (nederbörd och temperatur) påverkar internationell migration så påverkar den 

indirekt genom en accelererad urbanisering. Urbaniseringen kan även mildra den 

internationella migrationen i framförallt rurala samhällen. Det teoretiska ramverket de 

presenterar ser ut som följer: Klimatvariationer leder till lägre löner om variationerna 

påverkar jordbruksproduktionen i tillräckligt hög grad. Som en konsekvens flyttar individer 

från landsbygden till städer i förhoppningen att finna jobb. Detta leder till ett överskott av 

arbetskraft i städerna och medför lägre löner i städerna. Detta ger incitament till internationellt 

mobila arbetare att lämna landet.  

Beine och Parsons (2015) finner ingen långgående relation mellan internationell migration 

och klimatförändring varken långsiktig eller kortsiktig. Författarna menar dock att ett sådant 

samband inte kan avfärdas och resonerar att klimatförändring kan ha en indirekt effekt genom 

påverkan på till exempel löneskillnader (wage differentials). Studien ger dock stöd till att 
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klimatförändringar kan sporra temporär intern migration som i detta fall mäts som graden av 

urbanisering. Vissa resultat var beroende av landets ekonomiska beroende av jordbruket. 

 

2.4 Migration i relation till nederbörd, 

befolkningsstruktur och politiska omständigheter 

Förändringar i nederbörd tillsammans med sociala faktorer visar sig ha en betydelse för 

migration. En studie om migration från Mexiko till USA (Hunter et al., 2013) visar att 

individer med ett socialt kontaktnätverk i mottagarlandet i samband med avvikelser i 

nederbörd har en större sannolikhet för emigration.  

 

Graeme Hugo (2011) visar i sin artikel hur demografiska transitionen samverkar med 

klimatförändringar. Länder som genomgår den demografiska transitionen, specifikt i stadiet 

med hög fertilitet och låg mortalitet leder till en stor befolkning i arbetsförande ålder som är i 

behov av att livnära sig själva. Förhållandet mellan klimatförändringar och migration måste 

antagas vara ett komplext sådant. Det är om inte annat tydligt vid en granskning av 

litteraturen kring denna koppling som enligt Beine och Parsons (2017) senaste tiden 

utvecklats i flera dimensioner. Enligt Hugo (2011) interagerar Klimataspekter ofta med 

ekonomiska, sociala och demografiska faktorer när det ger upphov till migration (fig. 2). 

 

Figur 2. Illustration över det komplexa förhållandet mellan migration, klimatförändring och övriga faktorer. 

Källa: Hugo, 2011. 

Falco et al. (2018) menar att de empiriska bevisen stödjer hypotesen att påverkan på 

jordbrukets produktivitet är en viktig kanal genom vilken klimatmigrationen verkar. 

Författarna menar dock att den existerande litteraturen lider av två tillkortakommanden, vilka 

båda är relevanta för den här studien. Den första är att mycket av forskningen baseras på 
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statistisk inferens som inte kan ligga till grund för kausala slutsatser, endast ett fåtal studier 

undersöker den strukturella relationen mellan klimatförändringar och förändringar i 

produktivitet och sedan till migration. Poängen här är att det kan finnas andra kanaler, så som 

konflikter och nivåer i kriminalitet, genom vilka klimatdriven produktivitetsminskning kan 

påverka migrationen och dessa kontrolleras sällan för erforderligt (Falco et al., 2018). Den 

andra svagheten inom fältet är bristen på studier som fokuserar på klimat framkallad 

förändring i livsmedelssäkerhet. Det argument som framförs är att livsmedelssäkerhet 

tenderar att vara en ovisshet för den urbana populationen (ibid.). Om argumentet stämmer så 

kan det förväntas att livsmedelsäkerhet har en större betydelse för den internationella 

migrationen mer än den interna.  

2.5 Avgränsningar 

Det teoretiska ramverket och resultatet av tidigare forskning på området i denna studie kan 

sammanfattas som följande. Nederbördens påverkan på migration i utvecklingsländer sker 

framförallt via jordbruket, ett underskott av nederbörd har en negativ effekt på jordbrukets 

förmåga till försörjning för den lantbrukande populationen i ett utvecklingsland. Av den 

anledningen avgränsas denna studie till att undersöka migrationens samband med ett 

nederbördsunderskott.  

 

Denna studie omfattar analys med data från tio olika tillfällen mellan 1964 till 2015. 

Anledningen till denna avgränsning är att värden på kontrollvariablerna som används i studien 

inte är lättillgängliga innan 1960. 

2.6 Hypoteser 

Den tidigare forskningen som har presenterats tyder på att det finns ett flertal pådrivande 

orsaker som klimatet interagerar med för att migration ska bli av. Figur 3 är en illustration av 

vad antagandet att klimatet inte i sig självt driver migrationen betyder i relation till den här 

studiens syfte.  
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Figur 3. Ett underskott i nederbörd har en påverkan på drivers som i nästa led bidrar till ut migration. 

 

Den granskade forskningen visar dock att ett signifikant samband mellan nederbörd och 

migration inte enkelt låter sig isoleras med så många faktorer som påverkar individers beslut 

att emigrera. En första skiljelinje utgår från Cattaneo and Peris (2016) resultat att invånare i 

låginkomstländer är av ekonomin hindrande att emigrera förväntas även denna rapport 

uppvisa en skillnad mellan låg och medelinkomstländer i NM.   

 

Migration till utlandet beror till stor del på hushållets socioekonomiska möjligheter och hinder 

(Black et al. 2011). Intern migration till storstäder är desto mer lättillgängligt för en större del 

av befolkningen för låg- och lågmedelinkomstländer, inte bara i distans men även sett efter 

ekonomiska och sociala drivers. Det kan tänkas att när det blir underskott i nederbörd söker 

sig individer från jordbrukssamhällen först och främst till mer urbana områden.  

 

Förhållandet mellan torka och urbanisering som bland annat Barrios et al. (2006) och Meze-

Hauskens (2000) resultat visar har rimligtvis en påverkan på inkomstmöjligheterna i 

ursprungslandet. Med andra ord, som Beine och Parsons (2015) påpekar, kan klimatfaktorer 

ha den effekt att det sänker löner i ursprungslandet, och över tid en högre wage differential 

visavi potentiella mottagarländer vilket är ett belagt incitament för migration. Vad som kan 

förväntas är således att ett underskott av regn leder till permanent eller tillfällig intern rural till 

urban migration vilket genererar internationell migration från städerna. Dessa strukturella 

förhållanden mellan torka och urbanisering illustreras med figur 4. 

 

Figur 4. Det teoretiska sambandet mellan nederbördsunderskott och migration via ekonomiska och demografiska 

drivers. 

 

Det kan även förväntas att ju större andel av populationen som är i arbetsför ålder desto större 

blir incitamentet att emigrera för individer. Detta är inte enbart på grund av större konkurrens 

utan som Hugo (2011) påpekar att åldersgruppen 15–34 år är mest benägen att emigrera.   
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För att svara på våra frågeställningar, huruvida nederbördsunderskott har ett samband med 

migration samt om det finns andra bakomliggande orsaker som påverkar migration i samband 

med nederbördsunderskott formuleras följande hypoteser. 

 

Hypotes 1 (H1): Vid år med nederbördsunderskott uppvisar den kommande femårsperioden 

en lägre NM. 

 

Hypotes 2 (H2): Vid år med nederbördsunderskott uppvisar följande år en högre grad av 

urbanisering. 
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3. Data och Metod 

I metodavsnittet beskrivs först studiens urval och analysmetod. Därefter en beskrivning av 

operationaliseringen av de begrepp som utgör analysen, avsnittet avslutas med en diskussion 

om variablernas validitet och studiens reliabilitet.  

3.1 Metodval och urval 

Analysmetod för denna studie är regressionsanalys på 127 stater vid 10 tillfällen mellan 1964 

och 2015. Regressionens huvudsakliga oberoende variabel är nederbörd som är inhämtad för 

10 olika år med 5 års intervall mellan 1964 och 2009. NM används som beroende variabel 

vilket är ett värde på en stats emigranter minus immigranter under femårsperioder mellan 

1965 och 2015. Urbanisering är den procentuella förändringen mellan nederbördsåret och 

följande år mellan åren 1964 och 2010. Nederbördsvärdet år 1964 för en stat jämförs således 

med NM för samma stat perioden 1965–1970 och procentuella förändringen i urbanisering 

mellan 1964 och 1965 och så vidare. Värdet på övriga oberoende variabler anger värdet för 

samma år som nederbördsåret.  

 

Årtal i analyserna anger årtalen för nederbördsobservationerna, vilket är 10 tillfällen. Dessa år 

är 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 och 2009.  

 

En av principerna för urvalet i den här rapporten är utifrån länder undre medel och 

låginkomststat. Cattaneo och Perri (2016), från vilket urvalet är hämtat, definierar dessa 

kategorier på två sätt, den första alla icke OECD stater resulterande i 115 stater. Den andra 

definitionen sker utifrån Purchasing Power Parity (PPP) justerad BNP för landet 1990 och 

inkluderar alla under den översta kvartilen resulterande i 116 stater. Författarnas argument till 

detta urval är att dessa staters BNI är i hög grad beroende av jordbruk och således känsliga i 

relation till temperaturförändringar, vilket är deras huvudsakliga oberoende variabel. Då den 

oberoende variabeln nederbörd måste anses vara lika avgörande för dessa samhällen som 

temperatur finner författarna av den här rapporten det vara ett passande urval för dess syfte. I 

denna studie kombineras dessa två listor med stater till sammanlagt 127 stater, varav 30 
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låginkomststater och 97 medelinkomststater. I nederbördsdata saknas två av staterna från 

Cattaneo och Perris (2016) urval, Rumänien och Demokratiska republiken Kongo, vilka var 

otillgängliga vid nedladdningstillfället. Det slutgiltiga urvalet resulterar således i 29 

låginkomststater och 96 medelinkomststater. För en övergripande bild av bortfall se 

frekvenstabell i bilaga 1. 

För en komplett lista över stater se bilaga 2. 

3.2 Datainsamlingsmetod, operationaliseringar 

och fördelningar 

3.2.1 Nederbördsdata 

Nederbördsdata är hämtad från Climatic 

Research Unit (CRU) i University of East 

Anglia, via Climate Change Knowledge 

Portal (2019). Nedladdade data är 

sammanställt enligt en nu existerande stat 

eller regions genomsnittliga nederbörd i 

millimeter per kvadratmeter för varje 

månad mellan åren 1901 och 2016. Detta 

månatliga genomsnitt är, för den här 

studiens syfte, summerat för var enskilt år för ett annuellt värde. Den oberoende variabeln (x) 

definieras som förändring i nederbörd  och divideras således med den årsgenomsnittliga 

nederbörden enligt formeln . Den genomsnittliga nederbörden är beräknad med 

Världsmeteorologiska organisationens (WMO) standard där statistiska mått beräknas för 

normalperioder om trettio år (SMHI, 2019). Den aktuella normalperioden är mellan 1961–

1990. Med detta underlag definieras x som nederbörd=((x/xbar)-1). Detta värde är 

kategoriindelat enligt följande. Referenskategorin är alla observationer över – 5 % nederbörd, 

nederbörd 1 är alla observationer mellan -5 % och -16 %, nederbörd 2 mellan -16 % och -25 

% samt Nederbörd 3 som är mer än 25 % underskott från det beräknade medelvärdet. Med 

underskott så avses således mer än 5 procent mindre än medelvärdet. 
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3.2.2 Urbanisering 
 
För den här rapportens syfte används 

urbanisering som ett mått på intern 

migration. Data är hämtad från World Bank 

Group (2019a). Operationaliseringen är 

förändring i procent mellan nederbördsåret 

och året därpå för en stat. Det vill säga 

urbaniseringen år 2 dividerat med 

urbaniseringen år 1 minus 1 multiplicerat med 100. Urbanisering = (((x2/x1)-1)*100). 

3.2.3 Nettomigration  

NM är definierat som en stats antal 

immigranter minus statens totala emigranter 

per tusental. Den databas över NM den här 

artikeln utgår ifrån är nedladdad från UN 

Data (2019) och sammanställs av United 

Nations Population Division (UNPD). 

Datasetet omfattar perioden 1950–2015 och 

är på fem års nivå. 

 

 

3.2.4 Jordbrukets procent av 
BNI 
 

Data är allmänt tillgänglig och är hämtad från 

World Bank Group (2019b). Värdet anger 

jakt, fiske, skogsbruk och jordbrukets andel 

av bruttonationalprodukten. Med andra ord är 

det sektorernas producerade värde (output) 

minus det använda värdet (input). 
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3.2.5 Population under 15 år   

 

Data är allmänt tillgänglig och är hämtad från 

World Bank Group (2019c). Detta är ett mått på 

hur stor andel av befolkningen utanför den 

arbetsföra befolkningen. 

 

 

 

 

3.2.6 Livsmedelstillgång  

Livsmedelstillgång (food security) är för den 

här rapporten operationaliserat som 

tillgängliga kilokalorier per capita per dag 

från grödor plus tillgängliga kilokalorier per 

capita per dag från animaliska produkter. 

Data är hämtad från Food Security Portal 

(2013a) och Food Security Portal (2013b). 

3.3 Begreppsvaliditet och reliabilitet 

Majoriteten av de mått som utgör denna studie måste anses vara relativt robusta. Frågan som 

måste diskuteras är huruvida dessa är bra mått på det de avser mäta, eller mätningsvaliditet 

(Bryman, 2011: 50). Där det finns utrymme för diskussion är operationaliseringen för 

livsmedelssäkerhet och måttet nederbörd.  

 

Enligt Jones et al. (2013) är den vanligaste definitionen av livsmedelssäkerhet ungefär när alla 

människor oavbrutet har fysisk och ekonomisk tillgång till tillräcklig, säker och näringsrik 

mat för att täcka deras dietiska behov. Argumentet för att använda kalorier per capita är att det 

fångar den fysiska tillgången till livsmedel inom en stat, detta även om konsumtionen inom 

staten förvisso varierar givet skillnaden mellan individer vad gäller de ekonomiska 



 

 17 

tillgångarna och behov. Det vill säga det kan finnas stora skillnader vad gällande 

konsumtionen men även kaloribehovet inom staten som inte tas hänsyn till med denna metod.  

 

Det skall också nämnas att det saknas komplett data för två av variablerna i studien. 

Jordbrukets % av GNI saknar värde för 339 tillfällen och för livsmedelstillgång saknas 137 

värden. Detta påverkar också studiens validitet (Bryman, 2011: 56). 

 

För att säkerhetsställa korrekt data för urvalet använts i analysen så har den inmatats i flera 

omgångar av studiens två författare. Vidare så har interbedömarreliabiltet tagits hänsyn till 

genom dialog och konsensus om vad som är rimliga kategorier för till exempel nederbörd 

(Bryman, 2011:160). Även en kodbok har skapats för ordning och förståelse av datasetet, 

vilket minskar sannolikheten att data används på fel sätt. 

 

3.3.1 Nederbördsdata  

Det finns två betydande problem med detta mått relaterat till den här rapportens frågeställning 

och antagandet bakom att ett underskott i nederbörd ger en indikation på jordbrukets utsatthet.  

För det första så är det en addering av ett års månatliga genomsnitt i nederbörd per 

kvadratmeter vilket medför ett stort mått osäkerhet relaterat till bakomliggande. Det kan till 

exempel inom och mellan stater finnas mer eller mindre kritiska månader när nederbörden är 

viktig för jordbrukets produktion. Det genomsnittliga värdet tar heller inte hänsyn till 

skillnader mellan regioner i en stat, vilket måste anses en brist då jordbrukande regioner inte 

nödvändigtvis är uniformt fördelade inom en stat. En andra kritik är att detta mått endast tar 

hänsyn till tillförseln av vatten och inte till avdunstning och andra faktorer som har den 

motsatta verkan. Bryman (2011: 164) skriver även att ett måtts validitet bör bedömas utifrån 

en jämförelse med andra mått. Ett exempel på ett annat mått är standardized precipetation 

index (SPI) som är en metod för att bedöma ett områdes avvikelse i nederbörd genom att 

aggregera månatliga data (Guenang & Kamga, 2014). 

3.4 Etiska överväganden 

Studiens författare strävar att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990), dock 

behandlar studien endast kvantitativ sekundära data från välkända databaser som 
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Världsbanken och FN. Dessa databaser behandlar individer i stor mängd och är 

befolkningsregister från varje stat i samarbete med organisationerna. Det finns ingen data på 

individnivå som går att härleda till någon enskild individ, därmed finns det ingen risk att 

studien skulle bryta eventuella krav om samtycke, konfidentialitet, information och nyttjande. 

4. Resultat 

I resultatdelen behandlas studiens hypoteser genom spridningsdiagram och 

regressionsanalyser.  

4.1 Nettomigration och nederbörd 

Figur 5. Spridningsdiagrammet illustrerar sambandet mellan procentuell nederbördsavvikelse från ett 

nederbördsgenomsnitt och nettomigration per 1000 invånare med en indelning i inkomstnivå för länderna. 
 

Spridningsdiagramet visar varje observations NM per 1000 invånare och procentuell 

nederbördsavvikelse från ett nederbördsgenomsnitt. Observationsdatan är tagen var femte år 

mellan årtalen 1964 och 2009. Observationerna som är markerade med svart färg är 

låginkomststater medan de observationer som är markerade med röd färg är 
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medelinkomststater. Spridningen visar en svag nedlutande riktning, vilket innebär att ju mer 

nederbörd desto högre chans att observationerna i urvalet har högre negativa värden i 

nettomigration i genomsnitt. Lutningens svaga styrka kan bero på ett större antal 

extremvärden i positiv NM som sammanfaller med ett nederbördsunderskott. 

Spridningsdiagramet visar således ett flertal extremvärden, en observation visar till exempel 

en nettomigration på över 100 per 1000 invånare trots att nederbörden endast var cirka 50% 

av den genomsnittliga nederbörden. Huruvida en stat är i låg- eller medelinkomstkategorin har 

en betydelse för nettomigration förblir oklart i spridningsdiagramet.  

 

Tabell 1 behandlar sambandet mellan den procentuella nederbördsskillnaden från ett 

nederbördsgenomsnitt och nettomigration (NM). För att bekräfta H1 förväntas det råda ett 

negativt samband mellan nederbördsunderskott och NM. I modell 1 prövas 

nederbördskategorierna mot NM i en bivariat analys. I modell 2 till 5 inkluderas även de 

demografiska och ekonomiska drivers som nederbörden förväntas interagera med för att 

frambringa migration, och i modell 6 kontrolleras även för år. 
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Tabell 1. Linjär regressionsanalys gällande nettomigration. Referenskategorin för nederbörd är alla värden över -

0,05, det vill säga alla värden som är mer än 5 % i nederbördsskillnad. Låginkomststater utgör referenskategorin 

för variabeln inkomstgrupp. Regressionskoefficienter (och standardfelet inom parentes).  

Oberoende 

variabler  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

       

Nederbörd 1 

-0,15  > -0,06  

-1,215 

(,871) 

-1.257 

(,871) 

-1.184 

(,862) 

-1,004 

(,801) 

-,448 

(,709) 

-,432 

(,71) 

Nederbörd 2 

-0,25 > -0,16 

1,626 

(1,1191) 

1.535 

(1.193) 

1,184 

(1,182) 

1,818 

(1,117) 

,287 

(,956) 

,323 

(,959) 

Nederbörd 3 

> -0,26 

***7,078 

(1,52) 

***6,886 

(1,528) 

***7,030 

(1,512) 

***6,916 

(1.45) 

***5,878 

(1.204) 

 

***5,896 

(1,205) 

Inkomstgrupp 

Medel=1 

- 

 

,96 

(,807) 

-,627 

(,852) 

-,736 

(,825) 

**-1,834 

(,771) 

**-1,958 

(,809) 

% under 15 år - - ***-,249 

(,046) 

**-,138 

(,054) 

**-0,94 

(,047) 

**-,101 

(,049) 

Urbanisering - - -,024 

(,096) 

,015 

(,087) 

***,479 

(,171) 

**,456 

(,177) 

Kalorier per  

Capita 

- - - **,001 

(0) 

***,002 

(0) 

***,002 

(0) 

Jordbrukets % 

av GNI 

- - - - **-,055 

(0,025) 

**-,058 

(0,025) 

Årtal 

 

     -,012 

(,049) 

Intercept -,748 -1,458 9,62 ,333 -3,431 21,586 

R2 ,021 ,023 ,045 ,052 ,096 ,096 

n 1250 1250 1250 1113 847 847 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

 

I den första modellen ser vi att de länder som vid ett år uppvisade ett underskott på mer än 26 

procent underskott i genomsnitt 7 mer i NM än staterna utan underskott. Med andra ord dessa 

länder i genomsnitt 7 fler per 1000 invånare i förhållandet immigranter minus emigranter. Det 
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låga R² visar att endast en marginell del av variationen i NM som förklaras av nederbörden. 

Nederbördskategorierna i Modell 2 är praktiskt taget oförändrad från modell 1 och 

inkomstgrupperna är inte signifikanta i den modellen. Även i modell 3 är 

nederbördskategorierna oförändrade. I den modellen föreligger det ett negativt signifikant 

samband mellan procent under 15 år och NM. Mer specifikt innebär det att för varje 4 procent 

mer av befolkningen som är under 15 år har landet en mindre per 1000 I NM. I modell 4, som 

även kontrollerar för tillgängliga kalorier i landet, är nederbördskoefficienterna något 

förändrade men likväl inte signifikanta utöver de år underskottet var över 26 procent. Kalorier 

per capita uppvisar ett positivt signifikant samband med NM i modellen, och tusen kalorier 

mer innebär i genomsnitt ett högre i NM på ett. I modell 5 uppvisar alla kontrollvariabler ett 

signifikant samband med NM dock så förblir nederbördskategorierna oförändrade i fråga om 

signifikans. R² värdet har i den modellen ökat till 0,096 vilket fortfarande är lågt men det 

antyder att modellens kontrollvariabler är viktiga sammanhanget. Modell 6 visar att årtalet 

inte har en signifikant påverkan på modellen. Generellt så visar nederbördskategorierna 2 och 

3 i samtliga modeller ett motsatt samband än det förväntade, det vill säga ett positivt samband 

mellan nederbördsunderskott och NM. Viktigt att notera är bortfallet på grund av 

ofullständiga data i kontrollvariabler i modell 4, 5 och 6 gör att tolkningar av dessa resultat 

görs med försiktighet.  
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Tabell 2. Linjär regressionsanalys (modell 5 från tabell 1) gällande nettomigration med 

nederbördskoefficienter för varje enskild världsdel och regionen Afrika söder om Sahara. 

Regressionskoefficienter (standardfel inom parantes). 

Oberoende 

variabler  

Europa Asien Nord- 

amerika 

Syd-

amerika 

Afrika Oceanien Afrika söder 

om Sahara 

Nederbörd 1 

-0,15  > -0,06 

-,001 

(2,184) 

-2,013 

(2,046) 

,575 

(1,062) 

1,51 

(,327) 

-,112 

(,811) 

,593 

(4,793) 

,002 

(,88) 

Nederbörd 2 

-0,25 > -0,16 

***-8,230 

(2,937) 

3,121 

(2,928 

1,298 

(1,236) 

2,289 

(2,934) 

-,661 

(1,105) 

,086 

(3,069) 

-,882 

(1,192) 

Nederbörd 3 

> -0,26 

***11,392 

(4,149) 

***10,889 

(3,076) 

-0,096 

(2,428) 

2,247 

(3,346) 

-1,928 

(1,361) 

3,494 

(4,020) 

-1,891 

(1,661) 

Intercept -7,467 -2,787 -2,339 10,365 -7,766 -35,842 -8,039 

R2 ,457 ,265 ,064 ,230 ,035 ,449 ,046 

n 47 198 117 107 353 25 322 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

 

Utöver den tredje nederbördskategorin som är likvärdig resultatet från tabell 2 som uppvisar 

ett liknande resultat för Europa och Asien är den andra nederbördskategorin (intervallet -,16 

till -,25 procents underskott) signifikant för Europa. I Europa är ett sådant underskott i 

genomsnitt korrelerat med åtta mindre i NM relationen. Utöver det finns inget signifikant 

värde på utvalda konfidensintervall. Afrika söder om Sahara och Afrika visar ett negativt 

samband mellan nederbördsunderskott och NM, vilket innebär vid ett nederbördsunderskottår 

uppvisar den kommande femårsperioden i genomsnitt ett lägre värde i NM. Detta samband är 

dock inte signifikant. Det är författarnas bedömning att det motsatta sambandet i 

nederbördsunderskott och NM i tabell 1 påverkas till en stor del av världsdelarna Europa och 

Asien.  
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4.2 Urbanisering och nederbörd 

Figur 6. Spridningsdiagrammet illustrerar sambandet mellan procentuell nederbördsavvikelse från ett 

nederbördsgenomsnitt och procentuell urbaniseringsutveckling med en indelning i inkomstnivå för länderna. 
 

Spridningsdiagramet visar varje observations procentuella urbaniseringsutveckling av en stats 

befolkning och procentuell nederbördsavvikelse från ett nederbördsgenomsnitt. 

Observationsdatan är tagen var femte år mellan årtalen 1964 och 2009. Observationerna som 

är markerade med svart färg är låginkomststater medan de observationer som är markerade 

med röd färg är lågmedelinkomststater. Spridningen visar en starkt nedlutande riktning för 

låginkomststater, vilket innebär att ju mindre nederbörd desto högre chans att 

låginkomststater har en större urbaniseringstakt. Medelinkomststater visar å andra sidan ingen 

synlig lutning, det vill säga att spridningen inte förklaras inte av procentuella 

nederbördsavvikelser. 
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Tabell 3. Linjär regressionsanalys gällande urbanisering. Referenskategorin för nederbörd är alla värden över -

0,05, det vill säga alla värden som är mer än 5 % i nederbördsskillnad. Låginkomstländer utgör referenskategorin 

för variabeln inkomstgrupp. Regressionskoefficienter (och standardfelet inom parentes). 

Oberoende 

variabler  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

       

Nederbörd 1 

-0,15  > -0,06 

-,073 

(,258) 

-,032 

(,257) 

-,049 

(,643) 

-,047 

(,278) 

-,168 

(,143) 

-,11 

(,139) 

Nederbörd 2 

-0,25 > -0,16 

-,305 

(,353) 

-,215 

(,352) 

-,136 

(,350) 

-,083 

(,387) 

-,02 

(,193) 

,086 

(,187) 

Nederbörd 3 

> -0,26 

-,099 ,091 

(,451) 

,058 

(,448) 

,102 

(,503) 

,255 

(,243) 

,29 

(,235) 

Inkomstgrupp 

Medel=1 

 ***-,949 

(,238) 

**-,594 

(,252) 

**-,565 

(,286) 

*-,276 

(,156) 

***-,619 

% under 15 år   ***,056 

(,014) 

,019 

(,019) 

*,016 

(,01) 

-,005 

(,01) 

Kalorier per 

capita 

   ***0 

(0) 

***0 

(0) 

***0 

(0) 

Jordbrukets % 

av GNI 

    ***,023 

(,005) 

***,014 

(,005) 

Årtal      ***-,036 

(,005) 

Intercept 1,713 2,415 -,091 3,589 2,436 74,658 

R2 ,001 ,013 ,027 ,033 ,171 ,227 

n 1250 1250 1250 1113 847 847 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

 

Vad som står klart vad gällande nederbördens korrelation med urbaniseringen är att den i alla 

modeller inte uppvisar några signifikanta resultat. Inkomstnivån uppvisar konsekvent genom 

alla modeller ett negativt signifikant samband med urbaniseringen, det vill säga 

låginkomstländer har en högre grad urbanisering än medelinkomstländerna. Ett intressant 

resultat är att kalorierna inte har någon påverkan på urbaniseringen. Årtalet uppvisar ett 

negativt signifikant samband vilket innebär att urbaniseringstakten avtar från 1964 till 2009 
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vilket är rimligt sett till den tendensen att tillväxten inom städer är mer betydande för. 

Jordbrukets procent korrelerar positivt vilket är rimligt då dessa länder kan förväntas ha en 

högre urbaniseringstakt än övriga samhällen. Införandet av årtal och jordbrukets procent av 

GNI höjer också R² värdet markant vilket betyder att dessa variabler är viktiga i dessa 

modeller. Viktigt att notera är bortfallet på grund av ofullständiga data i kontrollvariabler i 

modell 4, 5 och 6 gör att tolkningar av dessa resultat görs med försiktighet. 

 
Tabell 4. Linjär regressionsanalys (Modell 6 från tabell 3) gällande urbanisering med 

nederbördskoefficienter för varje enskild världsdel och regionen Afrika söder om Sahara. 

Regressionskoefficienter (standardfel inom parantes). 

Oberoende 

variabler  

Europa Asien Nord-

amerika 

Syd-

amerika 

Afrika Oceanien Afrika 

söder om 

Sahara 

Nederbörd 1 

-0,15  > -0,06 

,028 

(,374) 

-,250 

(,228) 

,185 

(,158) 

-,146 

(,162) 

-,071 

(,239) 

-,776 

(,713) 

-,083 

(,316) 

Nederbörd 2 

-0,25 > -0,16 

,08 

(,5) 

*-,579 

(,316) 

**,441 

(,185) 

-,227 

(,35) 

-,086 

(,399) 

,035 

(,427) 

-,142 

(,427) 

Nederbörd 3 

> -0,26 

-,312 

(,715) 

**-,677 

(,329) 

,359 

(,369) 

-,355 

(,408) 

*,857 

(,489) 

,307 

(,558) 

**1,236 

(,591) 

Intercept 52,956 33,487 40,839 35,488 120,565 60,759 131,78 

R2 ,327 ,332 ,312 ,329 ,218 ,655 ,218 

n 47 198 117 107 353 25 322 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

Vad vi kan se i tabell 4 är att urbaniseringen har uppvisar ett positivt samband med ett kraftigt 

underskott i nederbörd (över 25%) i Afrika men framför allt i Afrika söder om Sahara. I Asien 

råder det däremot ett negativt samband mellan nederbörden och urbanisering.  
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5. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en återkoppling till studiens syfte och hypoteser utifrån 

resultatet och tidigare forskning. Avslutningsvis så förs en diskussion om studiens 

begränsningar och implikationer för framtida forskning.  

 

Den här studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan variationer i 

nederbörd och migration. Syftet är även att undersöka huruvida ekonomiska och 

demografiska motiverande faktorer samspelar med nederbörd för utfall i NM.   

Frågeställningen som styr denna studie är följande: Finns det samband med 

nederbördsunderskott och migration?  

5.1 Hypotes 1 

Hypotes 1 lyder som följande: vid år med nederbördsunderskott uppvisar den kommande 

femårsperioden en lägre NM, får ej stöd av studiens resultat då det förmodligen finns många 

andra aspekter att ta hänsyn till som har en mer direkt inverkan än denna variabel som snarare 

har en indirekt inverkan på NM. Detta då nederbördsunderskott i relation till ökad 

nettomigration visar på övervägande icke signifikanta värden såvida världsdel inte tas hänsyn 

till. Resultatet visar på signifikanta värden för Europa och Asien dock med de motsatta 

förväntade värden, då trots att en stat visar på nederbördsunderskott så tycks det implicera 

positiva värden i NM. Afrika och Afrika söder om Sahara visar förväntande negativa värden i 

NM i relation till nederbördsunderskott, dock så är dessa värden inte signifikanta. 

 

Det behöver nödvändigtvis inte betyda att nederbördsunderskott inte har någon betydelse för 

antalet emigration som sker på internationell nivå, då tidigare forskning och teori tyder på att 

nederbörd är nödvändigt för samhällen som nyttjar landresurser och är därmed avgörande för 

utfall i emigration (Black 2011; Hunter et al. 2013). Däremot kan det vara problematiskt att 

mäta nederbördsunderskott i generella termer för hela urvalet, då några procents skillnader 

kan te sig vara obetydligt för en stats klimat och dess population medan det kan vara 

livsnödvändigt för individer i andra stater, speciellt dessa som är i beroende av jordbruk 
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såsom för många stater i Afrika söder om Sahara (Naumann et al. 2014). Detta märks tydligt 

då nederbördsunderskott efter världsdel tas hänsyn till. Låg- till lågmedelinkomststater i 

Europa och Asien med extremt nederbördsunderskott (<26% eller mer) skulle då ha mer 

nettomigration i genomsnitt än övriga, medan ett lägre nederbördsunderskott (16 % till 25 %) 

för låg- till lågmedelinkomststater i Europa har fler emigranter i genomsnitt än andra. 

Nederbördsunderskott visar därmed osäkra värden om klimatförändringens direkta influens 

om klimatets påverkan till internationell emigration enligt drivers of migration. 

 

Resultatet visar även på signifikanta resultat för befolkningsstrukturen, ju större andel ung 

befolkning desto högre emigration i genomsnitt. Vilket även går i linje med tidigare 

forskning, ju fler i arbetsför ålder desto fler arbeten krävs (Hugo, 2011). Samtidigt så går det 

att tyda att ju högre andel av inkomsten för en stat som kommer från jordbruket desto högre 

internationell emigration i genomsnitt. Detta bör ses som en naturlig utveckling, då 

lågmedelinkomststater tenderar att ha högre andel BNI inom jordbruk och är i en demografisk 

transition med högre fertilitet och lägre mortalitet. Även om nederbördsunderskottens 

indirekta influens inte kan styrkas enligt teorin om drivers of migration så har den ekonomiska 

och demografiska drivers en påverkan på stater med ovannämnda attribut en stor betydelse.  

5.2 Hypotes 2 

Hypotes 2 lyder som följande: Vid år med nederbördsunderskott uppvisar följande år en 

högre grad av urbanisering. Resultatet ger stöd endast om världsdel och region tas hänsyn 

till. Afrika och Afrika söder om Sahara visar signifikanta värden, vilket innebär vid ett 

uppvisat nederbördsunderskott desto mer ökar urbaniseringstakten. Samtidigt så visas 

signifikanta värden för Asien, där ett uppvisat nederbördsunderskott innebär en förminskad 

urbaniseringstakt.  

 

Mycket tyder på att urbanisering, det vill säga befolkningsandelsutvecklingen i urbana 

områden, sker i ett tidigare skede än internationell migration för låginkomststater (Barrios et 

al., 2006; Cattaneo och Peri, 2016). Inte minst på grund av distansen som är begränsad av 

individers ekonomiska möjligheter i jordbrukssamhällen av vilka en betydande andel är 

beroende av nederbörd, den sociala och politiska aspekten, till exempel sociala kontaktnät, 

liknande kultur, politiska incitament om jobb och individers frihet (Black et al., 2011; Hunter 

et al., 2013; Meze-Hausken 2000). Dessutom visar resultatet att länder som har en ökande 
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urbaniserad population även har en högre grad nettomigration i genomsnitt, vilket tyder på att 

individer har större möjligheter att röra sig internationellt när det finns en högre grad av 

urbanisering. Detta styrker även Meze-Hauskens (2000) kvalitativa studie som visade att 

långvarig torka i norra Etiopien bidrog till att folk i första hand flyttar till städer när påverkan 

från torkan blir för stor på de ekonomiska pådrivande faktorerna. Barrios (2006) fick liknande 

resultat för intern migration i Afrika söder om Sahara men inte i övriga utvecklingsländer 

eller internationell migration.  

5.3 Begränsningar 

Då studien strävar att undersöka nederbördsunderskottets påverkan om migration, som är 

möjligtvis en mer långsiktig process, så missas övriga faktorer som har mer direkt och plötslig 

påverkan på migration, såsom krig och konflikter. Vilket kan anses som ett brus som försvårar 

mätningen om nederbördens effekt om migration. Till exempel så hade Afghanistan åren 

1980–1985 minus 53 i NM och samtidigt år 1979 något över medel i nederbörd, samma land 

hade åren 1990–1995 en positiv NM på 35. Dessa årtal stämmer överens med åren för kriget 

med Sovjetunionens början år 1979 och dess slut år 1989. Vad gäller Asiens inverkan på 

resultatet från tabell 1 hade Asien (Förenade Arabemiraten och Quatar) tio av de tolv 

observationer över 50 i NM. Det är troligt att detta förhållande ligger bakom det skeva 

resultatet när regioner inte separerades i analysen. Implikationen från Europas resultat är att 

folk immigrerar till stater med nederbördsunderskott, då det går tvärtemot tidigare forskning 

så bör det beaktas med stor försiktighet. Antagligen handlar det om andra faktorer, såsom 

konflikter men även att urvalet i Europa utgör endast 10 stater.  

5.4 Slutsats 

Den här studien ger en del implikationer inför framtida forskning. Makrostudier av det slag 

som denna studie är enligt Van den Broeck och Lilleör (2011) få och några definitiva resultat 

utanför Afrika söder om Sahara inte står att finna. Anledningen till att den här studien inte ger 

några klara resultat kan ha flera anledningar utöver de brister i nederbördsvariabeln som 

nämndes i metodavsnittet. Om nederbörden har en effekt på migration genom påverkan på 

jordbruket är ett precisare mått på denna påverkan en uppgift för forskare att utveckla. Här 

finns tvivelsutan en rad aspekter att ta hänsyn till regionalt, så som tillgångar i grundvatten, 

avdunstning och så vidare. 
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Bilaga 1 

Variabel Högsta  Lägsta  Spridningsmått  Medelvärde  Stdavvikelse n 

Netmigration  134,258 -70,62 
 

204,873 -0,457 
 

12,07959 
 

1250 

Nederbörd 

(avvikelse %) 

1,25 
 

-,81 
 

2,06 
 

-,0008 0,17748 
 

1250 

Urbanisering 

X2/x1-1*100 

64,994 
 
 

-84,591 149,585 1,66482 3,547338 1250 

Population <15 % 51,74567 

 

13,22558 

 

38,5201 

 

39,68099 

 

7,78682 

 

1250 

Jordbrukets % av 

BNP 

81,71428571 

 

0,12331945 

 

81,59097 

 

21,15946 

 

14,98408 

 

911 

Kalorier per capita 

(crops) 

7458 

 

2732 

 

4726 

 

4836,451 

 

909,05182 

 

1113 

Inkomstgrupp Låg=0 Medel=1 Typvärde=1 N=125 

 

 

Världsdel Europa 

10 

stater  

Asien 

31 

stater 

Nord 

Amerika 

16 

stater 

Syd 

Amerika 

12 

stater 

Afrika 

51 

stater 

Oceanien  

5 stater 

Afrika 

söder om 

Sahara 46 

stater 

 

Netmigration =-,7717 

=5,68324 

n=100 

=4,0704 

=19,381 

n=310 

 

=-4,03156 

=5,465 

n=160 

=-3,26382 

=5,9611 

n=120 

=-,8464 

=8,898 

n=510 

=-5,75104 

=7,6566 

n=50 

=-,7726 

=9,31 

n=460 

Nederbörd 

(avvikelse %) 

=1,01468 

=0,14743 

n=100 

=-,0079 

=0,2248 

n=310 

=-,0042 

=0,1608 

n=160 

=-,01 

=0,11656 

n=120 

=,0069 

=0,16988 

n=510 

=-,0324 

=0,14446 

n=50 

=-,0086 

=,16353 

n=460 

Population <15 

% 

=27,2687 

=8,89619 

n=100 

=38,5178 

=7,4669 

n=310 

=38,4408 

=7,51658 

n=160 

=36,4277 

=6,809 

n=120 

=43,7103 

=4,269 

n=510 

=42,39514 

=4,2879 

n=50 

=-42,395 

=4,28795 

n=460 

Kalorier per 

capita (crops) 

=6315,3 

=765,71 

n=85 

=4885,5 

=926,81 

n=274 

=4798,8 

=693,11 

n=150 

=5040,35 

=665,7458 

n=120 

=4461,87 

=745,87 

n=444 

=5045,15 

=469,87 

n=40 

=4352,24 

=624,18 

n=404 
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Jordbruks % av 

BNP 

=13,3697 

=12,95275 

n=49 

=18,5804 

=14,944 

n=215 

=13,5986 

=11,711 

n=126 

=13,8985 

=8,9528 

n=107 

=27,733 

=14,903 

n=379 

=26,14266 

=11,34207 

n=35 

=28,81 

=14,93 

n=347 

Urbanisering  

 

 

=1,06 

=1,043 

n=100 

=1,59 

=6,284 

n=310 

=1,033 

=,8762 

n=160 

=,7315 

=,7686 

n=120 

=-2,2585 

=2,2495 

n=510 

=1,54636 

=2,2743 

n=50 

=2,36553 

=2,2825 

n=460 

=medelvärde =standardavvikelse n=antal observationer 

 

Bilaga 2 

Låginkomststater 

Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Etiopien, 

Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Moçambique, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Somalia, Sydsudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Afghanistan, 

Kambodja, Laos, Nepal, Yemen 

Medelinkomststater  

Angola, Botswana, Kamerun, Kap Verde, Chad, Comorerna, Demokratiska republiken 

Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Gabon, Guinea, Kenya, Mauretanien, Mauritius, Namibia, 

São Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Sudan, Swaziland, Zimbabwe, 

Albanien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Ungern, Montenegro, Polen, Portugal, Ryssland, 

Turkiet, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kina, Indien, Indonesien, Iran, Iraq, Israel, Jordan, 

Kuwait, Libanon, Malaysia, Mongoliet, Oman, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Saudiarabien, 

Sydkorea, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Östtimor, Förenade Arabemiraten, Vietnam, Bahamas, 

Belize, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, El Salvador, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Mexiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Vincent, Trinidad, 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, 

Uruguay, Venezuela, Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien, Fiji, Papua Nya guinea, 

Samoa, Solomonöarna, Vanuatu 


