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Abstract 

While poverty around the globe is decreasing steadily, the flow of remittances grows 

continuously. The outline for this paper is to examine whether or not there is a 

statistically significant relationship between poverty and remittances. To be able to 

examine our research question we have conducted a regression analysis on a new set 

of data which we have compiled. The data consists of two different measures of 

poverty and other variables which reasonably may have an effect on poverty, from 83 

developing countries. The result from our study indicates a discrepancy in this field 

of research since we were not able to find any statistically significant relationship 

between poverty and remittances, which is contrary to what prior research has 

concluded. We want to emphasize, however, that more extensive research is required 

on yet bigger sets of data to minimize the risk of bias in the results.        

Sammanfattning 

Samtidigt som fattigdomen runt om i världen stadigt minskar så växer sig 

remitteringsflödena allt större. I denna uppsats undersöks om remitteringar kan anses 

vara en bidragande faktor till detta. För att kunna undersöka vår frågeställning har vi 

genomfört en regressionsanalys på ett dataset vi sammanställt bestående av olika mått 

på fattigdom och andra variabler som rimligen kan antas ha en effekt på fattigdom 

från 83 utvecklingsländer. Resultaten från vår studie tyder på att viss diskrepans råder 

inom forskningsområdet då vi inte har lyckats finna något statistiskt signifikant 

samband mellan remitteringar och minskad fattigdom. Det är tvärtemot vad tidigare 

forskning har kommit fram till. Vi vill dock understryka att det finns behov av mer 

omfattande studier av än större dataset för att minimera risken för bias i resultaten. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion  

Remitteringar är, åtminstone på svenska, ett relativt nytt begrepp för ett gammalt 

fenomen. Begreppet används i många olika sammanhang. Oftast används ordet som 

ett substitut för ”penningförsändelser”, en aktivitet där internationella migranter 

överför pengar hem till familj, släkt eller andra anhöriga. Det kan göras genom 

formella kanaler som till exempel banköverföringar eller genom informella kanaler 

såsom försändelser av några sedlar i ett kuvert. Den breda betydelsen inkluderar dock 

även remitteringar inom länder (av personer som inte migrerat över nationsgränser) 

och överföringar av pengar från både individer och grupper, så kallade kollektiva 

remitteringar. Exempel kan vara föreningar som samlar ihop och skickar pengar till 

lokala projekt som upprustning av skolor eller vägbyggen. Remitteringar som 

begrepp kan även användas för att beskriva det utbyte som uppstår mellan länder då 

migranter för med sig kunskap, värderingar och normer från ett land till ett annat. 

Detta kallas sociala remitteringar.  

Det finns en tydlig koppling mellan internationell migration och remitteringar. Detta 

på grund av att remitteringar har förekommit i stor utsträckning lika länge som 

människor migrerat och upprätthållit sina transnationella relationer till personer på 

andra platser (Monti och Nordlund 2014). Under 1970- och 80-talet dominerade en 

negativ syn på sambandet mellan migration och utveckling, till exempel myntades 

under denna period begreppet "brain drain" (De Haas 2010). Denna teori bygger på 

antaganden att det endast är människor i de högre socioekonomiska skikten som drar 

fördel av de positiva effekter som uppstår genom migration. Teorin säger att det är 

nödvändigt för utvecklingsländer att behålla kompetenta och motiverade arbetare för 

att förbättra de ekonomiska utsikterna för de som inte har möjlighet att migrera. 

Dock är det rimligt att anta att migration kan ha både positiva och negativa effekter. 

Remitteringsflödena har sedan dess vuxit sig så stora att det finns ett behov av 

studier om deras eventuella bidrag till global utveckling. 2005 gjorde Adams & Page 

en studie som visade att remitteringar bidrog till att de som är allra fattigast minskade 

i antal i de utvecklingsländer som studerades. Detta faktum i sig kompenserar för 

konsekvenserna av så kallat ”Brain Drain”. 
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1.2. Problemdiskussion  

Vi kommer i denna uppsats undersöka om det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan det ökade flödet av remitteringar och den minskande fattigdomen. I 

denna uppsats definieras remitteringar i termer av pengar som skickas mellan en 

person som migrerat och dennes familj, släkt och andra anhöriga i andra länder.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om remitteringar, bidrar till att: antalet 

människor som befinner sig under fattigdomsgränsen ($1,25 om dagen enligt 

världsbanken) reduceras, samt om avståndet upp till fattigdomsgränsen minskar för 

de människor som befinner sig under den. 

1.4. Metod 

Med utgångspunkt i en kvantitativ metod har vi utfört en paneldataundersökning av 

ett dataset som vi sammanställt i Excel. Detta paneldataset består av sekundärdata 

som inhämtats från databaser som tillhandahålls av Världsbanken och U.S. Census 

Bureau. 

 

För att undersöka om det finns något statistiskt signifikant samband mellan minskad 

fattigdom och remitteringar i mottagarländerna under perioden 1995 till 2012 har vi 

använt oss av lämpliga ekonometriska metoder som har utförts i det statistiska 

verktyget SPSS. 

1.4.1.  Datamaterial 

Vi har valt 83 av de 105 länder som enligt IMF (2014) och Världsbanken (2014) 

klassificerats som utvecklingsländer. Anledningen till att inte alla utvecklingsländer 

tagits med i undersökningen är på att data över inflöde av remitteringar inte har 

funnits att tillgå för hela perioden. Därefter valdes två till fyra observationer per land 

ut, beroende på hur sammanhängande data över inflöde av remitteringar för 

respektive land var. För att exemplifiera: anta att data över inflöde av remitteringar 

för ett visst land fanns tillgängligt för samtliga år mellan 1995 och 2012. Vi har då 

valt att föra in data från åren 1995, 2001, 2007 och 2012 i vårt paneldataset. Det vill 

säga, med ett någorlunda konstant antal år mellan varje observation för landet. När 



 

7 

det funnits fler än fyra observationer har vi ändå valt fyra år då sammanställning av 

ett större paneldataset skulle vara mycket tidskrävande. För ett antal av de 83 länder 

som ingår i vårt paneldataset så har data över inflöde av remitteringar inte funnits att 

tillgå för samtliga år som vår studie avser. Detta har medfört att det för dessa länder 

bara finns två eller tre observationer, men dessa observationer har valts ut enligt 

metoden som beskrivits ovan.  

1.5. Avgränsningar 

Eftersom att det inte finns tillgänglig data eller offentligt registrerade remitteringar 

för samtliga utvecklingsländer så omfattar studien enbart de länder som har minst två 

observationer under tidsperioden 1995 till 2012. Studien kräver också att det finns 

statistik för fattigdomsmåtten: poverty headcount index och poverty gap samt för 

migration, BNP per capita och gini-index för samtliga årtal som data över 

remitteringar finns tillgänglig för respektive land.  

1.6. Disposition 

Uppsatsens upplägg är enligt följande: 

Avsnitt 2 tillhandahåller en bakgrund inom området, här ger vi begreppet ett 

sammanhang och redogör för relevant teori och tidigare forskning. I slutet av samma 

avsnitt finns även våra hypoteser formulerade. I Avsnitt 3 definieras våra variabler 

och den ekonometriska modell vi kommit att använda presenteras. Slutligen återges 

resultaten från vår analys i kapitel 4 och därefter finner läsaren vår slutsats i kapitel 5.  
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2. Bakgrund 

Syftet med detta kapitel är att presentera en övergripande bild av remitteringar, tidigare forskning 

och den ekonomiska teori som ligger till grund för vår studie.  

2.1. Remitteringar – sammanhang och begrepp 

Remitteringsflödena har sedan 1990-talet vuxit explosionsartat som en följd av ökad 

global migration, billiga kommunikationsmedel, en växande världsekonomi och ett 

ökat utbud av mobiltelefoni- och finansiella tjänster. Faktum är att Världsbanken 

uppskattar att dessa flöden till utvecklingsländer har fyrdubblats sedan år 2000. Deras 

beräkningar visar att 550 miljarder dollar remitterades under 2013, en siffra som kan 

ställas i relation till Sveriges BNP på 580 miljarder dollar. Vidare uppskattar 

Världsbanken att 414 miljarder dollar av dessa flöden gick till utvecklingsländer 

(Världsbanken 2014). Tilläggas bör även att remitteringar som sker genom informella 

kanaler eller remitteringar inom nationsgränser inte fångas upp av statistiken. 

Storleken på dessa flöden är i praktiken omöjlig att uppskatta, vilket gör att de siffror 

som rapporteras är underskattade. Global Commission on International Migration 

(2005) uppskattar att endast en tredjedel av de verkliga flödena fångas upp i 

statistiken. 

De mottagarländer som tog emot mest remitteringar genom formella kanaler mätt i 

absoluta belopp under 2013 var Indien ($71 miljarder), Kina ($60 miljarder), 

Filippinerna ($26 miljarder), Mexico ($22 miljarder), Nigeria ($21 miljarder) och 

Egypten ($20 miljarder). Andra länder som uppskattas ha tagit emot stora belopp 

genom formella kanaler är Pakistan, Bangladesh, Vietnam och Ukraina 

(Världsbanken 2013). De mottagarländer som tog emot mest remitteringar genom 

formella kanaler som andel av BNP under 2012 var Tadjikistan (48 procent), 

Kirgizistan (31 procent), Lesotho och Nepal (25 procent vardera) och Moldavien (24 

procent) (Ratha et al. 2013). Remitteringar till utvecklingsländer genom formella 

kanaler uppgår idag till en summa omkring tre gånger större än världens samlade 

officiella bistånd (Ratha et al. 2013).  

I figur 1 redovisas förhållandet mellan remitteringar, utländska direktinvesteringar, 

finansiella investeringar och officiellt bistånd.  
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Diagram 1: Remitteringar till utvecklingsländer i förhållande till bistånd och utländska 

investeringar.   

Källa: Ratha et al. (2013). 

I figur 1 kan vi se att remitteringarna hade en betydligt mindre nedgång trots den 

ekonomiska krisen som utbröt 2008/2009. Vi kan även se att remitteringar verkar 

vara mer motståndskraftiga mot ekonomisk nedgång än både officiellt bistånd och 

utländska direktinvesteringar, såväl över längre tid1 som under den senaste 

ekonomiska krisen2 (Granath et al. 2013). Eventuella förklaringar till varför det ter sig 

så kommer vi gå in på i avsnitt 2.2. 

2.2. Ekonomisk teori 

Enligt neoklassisk teori är beslutet att migrera baserat på en individs rationella 

förväntningar för att maximera sin nytta; ett beslut som fattas först efter att individen 

noga jämfört vad det innebär om man flyttar alternativt stannar kvar. I beslutet tas 

inte enbart hänsyn till monetära kostnader och intäkter utan även icke monetära 

                                                 
1
 Buch, C. & Kuckulenz, A. (2010). Worker Remittances and Capital Flows to Developing Countries. 

Genève: International Migration 48(5): 89-117. Refererad i Granath et al. (2013).   
2
 Mohapatra, S. Ratha, D. & Silwal, A. (2011). Outlook for Remittance Flows 2012-20114, 

Remittance flows to developing countries exceed $350 billion in 20111. Migration and Development 
Brief 17. Washington DC: Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World 
Bank. Refererad I Granath et al. (2013). 
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faktorer som uppstår i samband med en flytt. Denna fokusering på enskilda individer 

kom att ifrågasättas under 1980-talet då studier av de band som migranter upprätthöll 

med familj och andra anhöriga genomfördes. Det visade sig att beslutet att migrera 

ofta var baserat på ett kollektivt beslut fattat som ett led i ett helt hushålls 

försörjningsstrategi för att öka, och framför allt trygga, hushållets inkomster34 

(Granath et al. 2013). Individer agerar fortfarande rationellt, men nu är det hushållets 

förväntade gemensamma nytta som vägs in i migrationsbeslutet. Granath et al. (2013) 

berättar i sin rapport att nationalekonomerna Robert E.B. Lucas och Oded Stark i en 

studie från 1985 beskriver hur en familjemedlems remitteringar, som en följd av 

migration, är en del av en ömsesidig försäkring. Om skörden slår fel i hembyn kan 

den familjemedlem som migrerat skicka hem pengar, och om det blir arbetslöshet i 

staden kan familjen i byn rycka in och hjälpa till med migrantens försörjning. 

Genom att anta formen av informella kontrakt mellan generationer ersätter ofta 

pengaöverföringar olika typer av socialförsäkringar i länder med otillräckliga sociala 

skyddsnät. De som jobbar försörjer de som går i skolan eller på universitet, och de 

kan då i sin tur förvänta sig att bli försörjda av den yngre generationen när de inte 

längre kan arbeta. Dessa transfereringar mellan generationer, mellan friska och sjuka, 

mellan de i arbetsför ålder och barn och åldringar förvandlas till remitteringar när 

den som sänder pengarna befinner sig i ett annat land (Granath et al. 2013).  

Remitteringar är kontracykliska i förhållande till mottagarlandets ekonomi och 

procykliska i förhållande till sändarlandets ekonomi. Kontracykliska i den 

bemärkelsen att inflödet av remitteringar ökar när ekonomin i mottagarlandet är i 

lågkonjunktur. Procykliska egenskaper innebär att mer pengar remitteras i 

högkonjunktur. Det är inte oväntat då sysselsättning och löner stiger under 

högkonjunkturer och människor får mer pengar att röra sig med (Granath et al. 

2013). Remitteringar på individnivå kan ses som ett skyddsnät för en familj. Vid dålig 

skörd eller plötslig sjukdom så återfinns remitteringar i makroperspektivet som en 

sorts stötdämpare för ett land som genomgår en ekonomisk kris. På så sätt får 

remitteringar en stabiliserande inverkan på ekonomin (Ratha 2013).  

                                                 
3
 Stark, O. (1991). The migration of labor. Cambridge: Basil Blackwell. Refererad i Granath et al. 

(2013). 
4
 Taylor, J. E. (1986). Differential migration, networks, information and risk. Stark, O. (red.) 

Migration, Human Capital and Development. Greenwich Conn: JAI Press. Refererad i Granath et al. 
(2013). 
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Som vi har beskrivit finns det många empiriska bevis på att remitteringar har en 

positiv effekt inom ett stort antal områden för mottagarländerna. Med det i åtanke så 

finns det dock ingen anledning att glorifiera migranters remitteringar. Eastmond och 

Åkesson (2007) menar att det ofta ses som en tvingande norm att den som migrerat 

ska hjälpa familjen som är kvar i ursprungslandet ekonomiskt. Vidare, berättar de i 

sin studie, visade det sig att kvarvarande familj många gånger också har orimligt höga 

förväntningar på den migrerades remitteringsförmåga. Det kan ge upphov till svåra 

konflikter då dessa krav tär på nyanländas resurser och kan bli orsak till såväl 

trångboddhet som fattigdom för den som migrerat. Granath et al. (2013) skriver att 

de i sin genomgång av tidigare studier bland annat funnit exempel där migranter 

avstått från att läsa svenska på SFI eftersom de varit tvungna att arbeta extra. Det 

krävdes för att kunna betala igen skulder eller hjälpa anhöriga med försörjning i 

ursprungslandet. Hagen-Zanker och Siegel (2007) för ett resonemang kring varför 

remitteringar verkar vara mer motståndskraftigt mot konjunktursvängningar än 

bistånd och utländska investeringar. De menar att migranten oavsett inkomst känner 

en press på sig att remittera och således gör det.  

Det bör även nämnas att studier har gjorts som redogör för de negativa effekter som 

återfinns på makronivå. Om remitteringsflödena i förhållande till mottagarlandets 

ekonomi blir för stora kan det leda till en appreciering av den reala växelkursen vilket 

i längden hämmar den inhemska exportnäringen. Här görs paralleller till det fenomen 

som kallas för holländska sjukan, ett undanträngningsfenomen som i regel uppstår i 

länder där råvaror spelar en stor roll. Fenomenet kan i vårt fall något förenklat 

beskrivas som en kedjereaktion där remitteringar ökar människors köpkraft och 

efterfrågan på varor och tjänster. Den ökade efterfrågan kompenseras av en 

prisökning på den inhemska marknaden. Denna prisökning kan i sin tur till viss del 

kompenseras av höjda löner för arbetare. Dock så drabbas den inhemska 

exportnäringen negativt av detta då prisökningen även drabbar varor som går på 

export. Detta kan medföra att landets internationella konkurrenskraft och export 

hämmas (Lopez et al. 2007).     

2.3. Tidigare forskning 

Sambandet mellan remitteringar, internationell migration och fattigdomsnivåer i 

utvecklingsländer är ett relativt outforskat område. Trots den ständigt ökande 
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storleken på officiella penningförsändelser har dess effekt på fattigdom i 

utvecklingsländer inte analyserats i större utsträckning. 

 

Det har gjorts ett fåtal studier inom specifika områden eller en specifik by. Några 

exempel är en studie av Acosta et al (2008), som behandlar remitteringars inverkan 

på fattigdomsminskning och tillväxt i Latinamerika. Gubert et al (2009) gjorde en 

hushållsundersökning 2006 i Mali där de jämförde nuvarande fattigdom och 

jämnlikhetsnivåer med och utan migration och remitteringar.  

Endast ett par studier med önskad bredd har gått att hitta, där utvecklingsländer från 

samtliga kontinenter finns med. Under 2005 skrev Adams och Page ”Do International 

Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries?” Där analyseras 

internationell migration, remitteringar, ojämlikhet och fattigdom i 71 

utvecklingsländer över hela världen. Författarna anser att internationell migration är 

en av de viktigaste faktorerna i fråga om vad som påverkar de ekonomiska 

förbindelserna mellan utvecklingsländer och industriländer. De kommer fram till att 

remitteringar har en reducerande effekt på fattigdom i de utvecklingsländer som 

undersökts. 

Kim och Seriño (2011) skrev ”How o international remittances affect poverty in developing 

countries? A qquantile regression analysis” efter att de gjort en studie på 66 

utvecklingsländer.  De kom fram till att remitteringar har olika stark effekt på att 

reducera fattigdom beroende på hur fattigt det givna landet är. I fattigare länder har 

remitteringar större effekt än i de länder som är mindre fattiga. 

Det finns ett antal svårigheter med undersökningar av detta slag. Stora delar av 

remitteringarna går genom informella kanaler och det finns svårigheter att hitta 

tillförlitlig data om utvecklingsländer och illegala invandrare som bidrar till 

missvisande statistik 

Resultatet av studien visar att både remitteringar och internationell migration har en 

stark signifikant inverkan på minskad fattigdom i utvecklingsländer. De poängterar 

dock de eventuella endogenitetsproblem som kan förklara en del av studiens resultat. 

Endogenitetsproblem återkommer vi till i kapitel 3.3. 



 

13 

Remitteringar kan vara en möjlighet för utvecklingsländer att förbättra sin 

ekonomiska tillväxt, särskilt om de används till sjukvård och barns utbildning men 

även vid privat konsumtion (Maimbo & Ratha 2005). Högre kreditvärdighet, 

startkapital för egen verksamhet och möjlighet att förbättra levnadsstandarden 

(Monti och Nordlund 2014). 

2.4. Hypoteser 

Våra hypoteser är två till antalet och formuleras enligt följande: 

Hypotes 1 

𝐻0: Remitteringar bidrar inte till att antalet människor som lever under 

fattigdomsgränsen reduceras. 

𝐻1: Remitteringar bidrar till att antalet människor som lever under fattigdomsgränsen 

reduceras. 

Hypotes 2 

𝐻0: Remitteringar bidrar inte till att avståndet upp till fattigdomsgränsen minskar för 

de som lever under den. 

𝐻1: Remitteringar bidrar till att avståndet upp till fattigdomsgränsen minskar för de 

som lever under den. 
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3. Data och ekonometrisk modell 

3.1. Data 

Världsbanken, i samarbete med nationella institutioner och andra utvecklingsorgan i 

länder som kontinuerligt övervakar utvecklingen av fattigdom genomför regelbundet 

undersökningar. De utvärderar fattigdomen runt om i världen, dess orsaker, hur 

hushållsundersökningar genomförs och olika mätmetoder.  

Data över fattigdomsmått, ojämlikhet, befolkningsstatistik och flöden av 

remitteringar har vi hämtat från Världsbankens Global Poverty Monitoring Database. 

Data över internationell migration har vi hämtat från U.S. Census Bureau.  

3.1.1. Källkritik 

Vi har använt oss av två olika mått på fattigdom för att undersöka vår frågeställning. 

Dock vill vi uppmärksamma läsaren på vissa problem som uppstår med beräkning av 

indikatorer på fattigdom samt vid jämförelse av fattigdom över tid och mellan 

områden. Dessa problem kan bland annat bero på mätfel som en följd av hur 

enkätundersökningarna är utformade eller vilken tidsperiod som undersöks samt 

urvalsfel som en följd av låg svarsfrekvens i enkätundersökningar som nämnda 

databaser är baserade på. 

3.2. Definition av variabler 

I det här avsnittet kommer vi att förklara vilka våra variabler är och vilket samband vi 

förväntar oss. Fattigdom definieras i den här uppsatsen i termer av om hushåll eller 

individer har tillräckligt med resurser för att tillgodose de mest basala behoven. 

Gränsdragningen för fattigdom görs, enligt Världsbanken och således även i vår 

studie, vid en inkomst lägre än $1,25 om dagen, köpkraftsjusterat efter 2005 års 

internationella priser. 

3.2.1. Poverty headcount index 

Poverty headcount index är det mest frekvent använda fattigdomsmåttet och anger 

andelen av befolkningen som klassificeras som fattig. Denna andel betecknas 𝑃0 eller 
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mer formellt, 𝑃0 =
𝑁𝑝

𝑁
 (3.1). 𝑁𝑝 anger antalet fattiga och 𝑁 är hela befolkningen eller 

stickprovet (Haughton och Khandker 2009). För att illustrera kan vi anta att 60 

personer av 300 i en undersökning är fattiga. De är 𝑃0 =
60

300
= 0,2 = 20 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡. 

Med anledning av vad vi nu kommer att beskriva så kan det vara lämpligt att skriva 

om ekvation (3.1) enligt, 

𝑃0 =
1

𝑁
∑ 𝐼𝑁

𝑖=1 (𝑦𝑖 < 𝑧). (3.2) 

I ekvationen ovan kan I(·) endast anta två värden, 1 om uttrycket inom parentes är 

sant och 0 om det inte är sant. Med andra ord, om inkomsten (𝑦𝑖) är mindre än 

fattigdomsgränsen (𝑧), så kommer I(·) anta värdet 1 och det observerade hushållet 

räknas då som fattigt (Haughton och Khandker 2009). Den största fördelen med 

poverty headcount index är att den är enkel att konstruera och förstå. Men den har 

även sina brister. Exempelvis så strider den till viss del mot principen om att 

transfereringar från människor med mer pengar till människor med mindre bidrar till 

förbättrad välfärd. Ursprungligen formulerades denna princip av Hugh Dalton i hans 

verk The Measurement of the Inequality of Incomes (1920). Detta kan vi se genom att tänka 

oss ett exempel där ett hushåll som redan befinner sig under vår fattigdomsgräns 

transfererar pengar till ett annat hushåll som befinner sig än längre ifrån vår 

fattigdomsgräns. Vårt poverty headcount index skulle i det här exemplet förbli oförändrat 

även om det hade varit rimligt att anse att fattigdomen överlag har minskat. En 

annan brist med poverty headcount index är att den inte ger någon indikation på hur 

fattig den andel av befolkningen är som befinner sig under den applicerade 

fattigdomsgränsen. Därför förblir måttet oförändrat även om dessa individer eller 

hushåll blir än fattigare.  

Måttet beräknas till sist med fördel på individnivå framför hushållsnivå med 

anledning av följande. Om vi antar att 20 procent av alla hushåll är fattiga så kan det i 

praktiken vara så att 25 procent av befolkningen är fattig om antalet medlemmar i 

fattiga hushåll är stor eller att 15 procent av befolkningen är fattig (om antalet 

medlemmar i fattiga hushåll är lågt (Haughton och Khandker 2009). 
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3.2.2. Poverty gap index  

Poverty gap index är ett mått som inte används i lika stor utsträckning som föregående 

mått. Detta mått anger hur långt den andel av befolkningen som definieras som fattig 

- i genomsnitt och uttryckt som andel av fattigdomsgränsen - ligger ifrån 

fattigdomsgränsen. Matematiskt beräknas poverty gap index för individen genom 
𝐺𝑖

𝑧
, där 

𝐺𝑖 representerar hur långt ifrån, i monetära termer, individen befinner sig från 

fattigdomsgränsen 𝑧. För individer med en inkomst högre än fattigdomsgränsen är 

𝐺𝑖 = 0. Poverty gap index för hela befolkningen beräknas således enligt, 

𝑃1 =
∑(

𝐺𝑖
𝑧

)

𝑁
 . (3.3) 

I ekvationen representerar 𝑁 alla individer i befolkningen eller stickprovet och 

summan i täljaren beräknas över alla individer som ligger under fattigdomssträcket 

(Haughton och Khandker 2009). I figur 2 nedan beskriver vi hur poverty gap index 

beräknas. 

Inkomst för varje individ i land X 

Inkomst land X 100 110 150 160 Poverty gap index 

Poverty gap 25 15 0 0  

𝐺𝑖/𝑧 0,20 0,12 0 0 0,08 (= 0,32/4) 

Tabell 1: Beräkning av poverty gap index vid fattigdomsgränsen $125. 

Källa: Haughton och Khandker (2009). 

Poverty gap index är ett mått för att beskriva hur allvarlig fattigdomen är i ett land. 

Måttet används för att visa hur mycket kapital som krävs för att inte några individer i 

ett land ska klassas som fattiga. Poverty gap index beskrivs som kvoten mellan 

minimikostnaden och maximikostnaden för att eliminera fattigdom i ett land. 

Minimikostnaden för att eliminera fattigdom i ett land genom riktade transfereringar 

är lika med summan av alla poverty gaps (𝐺𝑖) i populationen. Varje poverty gap lyfts upp 
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till fattigdomsgränsen. Detta är dock bara möjligt under antagandet att man perfekt 

kan identifiera de individer som befinner sig under fattigdomsgränsen, och därefter 

rikta transfereringarna till dessa individer. Något som i praktiken är omöjligt. 

Maximikostnaden, under antagandet att vi inte kan identifiera vilka som är de fattiga, 

är således lika med summan av alla fattigdomsgränser (𝑧𝑖 ∗ 𝑁). I vårt exempel skulle 

det innebära att man transfererar $125 till alla invånare (Haughton och Khandker 

2009). 

3.2.3. BNP per capita 

Måttet konstrueras genom att BNP (Y), som är ett mått över ett lands totala 

ekonomiska aktivitet under ett år, divideras med antalet invånare i landet (N). Ett 

lands totala ekonomiska aktivitet uttrycks som värdet av total konsumtion av varor 

och tjänster (𝐶), bruttoinvesteringar (𝐼), offentliga utgifter (𝐺) samt export minus 

import (𝑋 − 𝑀). Formellt kan BNP per capita skrivas som, 

𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑌

𝑁
=

𝐶+𝐼+𝐺+(𝑋−𝑀)

𝑁
 . (3.4) 

BNP beräknas utan att ta hänsyn till depreciering av tillgångar och utarmning eller 

nedbrytning av naturresurser (Världsbanken 2014). BNP per capita har ett starkt 

positivt samband med levnadsstandard varför vi förväntar oss ett negativt samband 

mellan BNP per capita, poverty gap index och poverty headcount index. Ett högt värde på 

BNP per capita innebär i de flesta fall låga värden i fattigdomsmåtten. 

3.2.4. Gini-koefficient 

Gini-koefficienten är ett index som beskriver ett lands inkomstojämnhet. Den 

matematiska härledningen är baserad på lorenzkurvan som kartlägger hur stor andel 

av ett lands kumulativa inkomst som disponeras av X % av befolkningen. Om alla 

hushåll hade haft lika stor inkomst hade lorenzkurvan följt linjen för absolut 

jämlikhet som representeras av en 45°-linje och perfekt jämlikhet hade förekommit. 

Ju mer lorenzkurvan avviker från linjen för absolut jämlikhet desto större avvikelse i 

inkomstfördelningen. Gini-koefficienten kan således ses som kvoten av arean mellan 

linjen för absolut jämlikhet och lorenzkurvan, och den totala arean under linjen för 

absolut jämlikhet. I diagram 2 nedan syns ett exempel på hur lorenzkurvan kan 
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beskriva inkomstfördelningen i ett land. I exemplet kan vi se att de mest förmögna 

tjugo procenten i land X disponerar drygt femtiofem procent av landets totala 

förmögenhet. (Djurfeldt et al. 2010).  

  

Diagram 2: Lorenzkurvan. På Y-axeln har vi kumulativ andel av landets inkomst och på X-

axeln har vi kumulativ andel av befolkningen från lägst till högst inkomst i procent. 

Källa: Egen framställning. 

Gini-koefficienten sträcker sig mellan 0 och 100. 0 innebär perfekt jämlikhet, alla 

invånare eller hushåll har lika stor andel av landets totala inkomst. 100 innebär 

perfekt ojämlikhet, ett lands totala inkomst innehas av en individ eller ett hushåll 

(Världsbanken 2014). Vi förväntar oss ett positivt samband mellan gini-koefficienten 

och de beroende variablerna. En hög gini-koefficient bör innebära höga värden i 

fattigdomsmåtten givet BNP/capita.  

3.2.5. Remitteringar 

Vår studie förlitar sig på Världsbankens skattningar över remitteringar som de årligen 

sammanställer från IMF Balance of Payments Yearbook som i sin tur är en 

sammanställning av alla världens länders betalningsbalans. Dessa publikationer 

innehåller bland annat ekonomiska transaktioner som görs mellan länder. Data över 

remitteringar kan dock enbart ses som uppskattningar då det finns vissa problem 

med underliggande data. Rapporteringsförfarandet till IMF skiljer sig åt från land till 

land och det finns ofta svårigheter i att identifiera källan till och ändamålet med de 

medel som transfereras. I vår data syns bara de remitteringar som överförs genom 

formella kanaler och över nationsgränser vilket innebär att beloppen med stor 
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sannolikhet är underskattade. Vi förväntar oss att sambandet mellan våra beroende 

variabler och remitteringar är negativt, höga inflöden av remitteringar bör innebära 

låga värden i fattigdomsmåtten. 

3.2.6. Internationell migration 

Data över internationell migration har vi hämtat från U.S. Census Bureau som för 

vissa länder inhämtar färdig statistik för migration direkt från befolkningsregister eller 

nationella statistikbyråer. För de flesta länder uppskattar dock U.S. Census Bureau 

dessa siffror genom att studera ett antal olika källor som nationella folkräkningar, 

enkätundersökningar och andra administrativa register. Datan anges som utvandring i 

nettotal per land och vi förväntar oss här, liksom för remitteringar, ett negativt 

samband. Dock kan sambandet påverkas av stark omvänd kausalitet. 

3.2.7. Logaritmerade variabler 

Vi har valt att logaritmera variablerna av två anledningar. Dels att man vid 

regressionsanalys ska kunna dra nytta av OLS positiva egenskaper är det en fördel 

om variablerna man använder är normalfördelade. Vad som menas med detta är att 

slumpmässigt fördelade feltermer är en förutsättning för regressionsanalys, givet att 

modellen är korrekt specificerad. När vi tog fram ett histogram över våra variabler 

kunde vi tydligt se att de var snedfördelade. Vad det innebär rent praktiskt att 

logaritmera är att avståndet mellan värden högt upp på skalan så att säga trycks ihop. 

För att ta BNP per capita som exempel så "betyder" en ökning från $1000 till $2000 

per capita mer för ett land än en ökning från $11000 till $12000, vilket även är logiskt 

i teoretisk mening. Det som händer är att man gör en icke-linjär transformation av 

variabeln och på så vis blir variabeln ”mer” normalfördelad och således även 

feltermerna (Sundell 2010). 

 

Den andra anledningen till att vi logaritmerat variablerna är för tolkning av 

koefficienterna i modellen. Vid logaritmering kan variablernas koefficienter tolkas 

som elasticiteter. När de beroende och oberoende variablerna är logartitmerade 

tolkas koefficienterna som att en procentuell förändring i de oberoende variablerna 

ger procentuell förändring i den beroende variabeln. Det vill säga en procents ökning 

i den oberoende variabeln ger variabelns koefficients procent ökning eller minskning 
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i den beroende variabeln (Sundell 2010). Dock är inte migration logaritmerat i 

modellen på grund utav att negativ migration ger felaktigt utfall. 

 

3.3. Ekonometrisk modell 

För att avgöra huruvida en modell med fixed-effects eller random-effects lämpar sig bäst 

för vår studie kan ett Hausman-test göras. Nollhypotesen för det underliggande 

Hausman-testet är att fixed-effects skattningarna och random-effects skattningarna inte 

skiljer sig väsentligt. Om nollhypotesen förkastas dras slutsatsen att random-effects inte 

lämpar sig och att en modell med fixed-effects är att föredra, vilket betyder att den 

statistiska inferensen kommer bero på feltermen i stickprovet (Gujarati och Porter 

2009). Dock så är det gängse i litteraturen att använda fixed-effects vilket vi ser som skäl 

nog att använda det. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖 = 𝛼 + ∑𝛼𝑖𝐷𝑖 + 𝛽1 log(𝜇𝑖) + 𝛽2 log(𝑔𝑖) + 𝛽3log (𝑟𝑖) + 𝛽4(𝑚𝑖) + 𝑡 + 𝑡2 +

𝜖𝑖 (3.5) 

(𝑖 = 1,.  .  . , 𝑁) 

Där 𝑃𝑖 = måttet för fattigdom i land i, 𝛼 är en landsfasteffekt som fångar upp 

heterogenitet länderna emellan. D är dummyvariabel för land i. 𝛽1 är 

"fattigdomselasticiteten" med hänsyn till BNP per capita (𝜇), 𝛽2 är 

fattigdomselasticiteten med hänsyn till gini-koefficienten(g), 𝛽3 är 

fattigdomselasticiteten med avseende på remitteringar(r), 𝛽4 är fattigdomselasticiteten 

med hänsyn till internationell migration(m) och t samt 𝑡2 är trendvariabler som 

tillsammans reflekterar en icke-linjär trend i modellen som motiveras i diagram 3 

nedan där vi plottat koefficienterna från en regression där vi använde årsdummies. 𝜖𝑖 

är modellens felterm.  
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Diagram 3: Motivering till användandet av trendvariabler. 

Källa: Egen framställning. 

Något som skulle kunna vara ett problem med modellen är att det kan vara svårt att 

se ett kausalsamband då det finns mycket som talar för endogenitet både när det 

gäller fattigdom – remitteringar och fattigdom – migration. Endogenitet uppstår när 

en variabel kan förklaras av modellen. Den variabel som förklarar utfallet av 

modellen kan i sin tur förklaras av utfallet. Omvänd kausalitet är en typ utav 

endogenitetsproblem. I vår modell består problemet med omvänd kausalitet i att 

fattigdomsnivån kan förklaras av remitteringar och migration, men remitteringar och 

migration kan i sin tur bero på fattigdomsnivån i ett givet land. När de förklarande 

variablerna 𝑋𝑖, påverkar den förklarande variabeln 𝑌 eller om 𝑌 påverkar 𝑋𝑖 uppstår 

omvänd kausalitet. Det bästa sättet att hantera endogenitetsproblemet är att 

konstruera en instrumentvariabel. Att konstruera en instrumentvariabel är 

tidskrävande och svårt, vilket leder till att tillvägagångssättet är omtvistat. 

Denna typ av endogenitetsproblem har ej korrigerats för och medför att 

tillförlitligheten i studien till viss del kan ifrågasättas (Gujarati och Porter 2009). 

3.3.1. Dummy- och trendvariabler 

I en Fixed Effect Least Square Dummy Variable Model används dummy-variabler för att 

tillåta heterogenitet att existera mellan studieobjekten. Med heterogenitet avses icke 

observerbara egenskaper som skiljer studieobjekten åt. Dessa icke observerbara 

egenskaper reflekteras i dummy-variablerna genom att varje studieobjekt får sitt eget 

intercept och sin egen regressionslinje. Tidsfasta effekter kan används genom att göra 

en dummy för varje år och inkludera i regressionen. På detta vis fångas de naturliga 
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effekter som internationella konjunktursvängningar upp och den eventuell trend de 

har på fattigdom.  

 

 
Diagram 4: Biased regressionslinje när fixed effects ignoreras. 

Källa: Gujarati & Porter (2009). 

Med landsfasta effekter fångar vi upp egenskaper som skiljer länderna åt. Det kan till 

exempel vara korruptionsnivå, utbildningsnivå eller tillgång till finansiella tjänster 

som alla spelar in på fattigdomsnivå. Med detta tillvägagångssätt undviker man bias i 

regressionen som annars skulle uppstått vid exempelvis pooled OLS där man bortser 

från att det kan existera icke observerbara egenskaper studieobjekten emellan (se 

diagram 4).  

Att använda dummy-variabler har inte enbart fördelar. Finns det många olika 

studieobjekt och inte tillräckligt många observationer för varje studieobjekt så är 

risken överhängande att det i slutändan inte finns tillräckligt många frihetsgrader kvar 

för att kunna skatta modellen på ett tillfredställande sätt. Ett alternativ till att använda 

årsdummies kan därför vara att använda sig av trendvariabler istället. Detta under 

förutsättning att det finns skäl till att anta att funktionen varierar över tid med hänsyn 

till andra faktorer än de som fångas upp i vår modell. En sådan faktor kan i vårt fall 

exempelvis vara finanskrisen under 2007/2008. Praktiskt innebär det att konstruera 

en variabel 𝑇 = 0 , 1 …  𝑁 för den första observationen och framåt i fallet om man 

tror att trenden är linjär och lägga till i ekvationen. Finns det skäl till att anta att 

trenden är icke-linjär skapar man ännu en variabel 𝑇2 som helt enkelt är T*T 

(Gujarati och Porter 2009). 
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3.4. Autokorrelation 

När en variabel 𝑦𝑡 korrelerar med sig själv mellan olika tidpunkter uppstår 

autokorrelation, vilket innebär korrelation mellan 𝑦𝑡 och 𝑦𝑡−1 av data sorterade i 

kronologisk ordning. Autokorrelation är ett vanligt fenomen vid tidsseriedata och 

uppstår vid brist på oberoende mellan x-värdena för enskilda observationer. Syftet är 

att mäta sambandet mellan två värden i samma datamängd vid olika tidpunkter. I en 

tidsserieanalys så kontrolleras alltid om en variabel korrelerar med sig själv mellan 

olika tidpunkter. Problem som uppstår vid tidsserier är vanligt då värdet på x-

variabeln vid tidpunkten 𝑡1 är beroende utav värdet vid 𝑡0.  

Autokorrelation uppstår i residualerna 𝜀𝑡. Det uppstår när en variabels felterm 

påverkas av en annan variabels felterm. För att det inte ska uppstå någon 

autokorrelation måste nutidens feltermer vara helt oberoende utav tidigare perioders 

feltermer (Djurfeldt et al. 2010). 

I en regressionsmodell görs ett antagande som säger att kovariansen mellan 𝑒𝑖 och 𝑒𝑗 

med noll för alla i ≠ j. Antagandet ställs upp enligt följande: 

𝐶𝑜𝑣(𝑒𝑖 , 𝑒𝑗) = 0 om i ≠ j (3.6) 

I de fall som antagandet inte uppfylls så medför det att observationerna är 

autokorrelerade och inte kan ses som oberoende variabler. Vid tidsseriedata är 

autokorrelation vanligt då datan har en kronologisk ordning över tid.  

När autokorrelation uppstår mellan feltermer i tidsseriedata kan det bero på att 

omständigheter som säsongsfluktuationer och cykliska effekter (tröghet) inte tagits 

hänsyn till. Problematik som autokorrelation leder till är dåliga prognoser då 

skattningar gjorda på minsta kvadratmetoden påverkas på grund av att variansen 

kommer att underskattas samt att inferensen i t-test, F-test och konfidensintervall blir 

opålitlig.  

Den metod vi använder för att kontrollera för autokorrelation är Durbin – Watson 

(Gujarati och Porter 2009). 
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4. Analys och resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och kommentera de resultat vi kommit fram till från vår 

regressionsanalys som återfinns i sammanfattad form i diagram 5. Vi kommer även att lägga fram 

förslag på vad som skulle kunna göras bättre i framtida studier. 

4.1. Regressionsanalys 

Resultaten från vår regressionsanalys som vi kan se i figur 7 antyder att sambanden 

mellan samtliga våra förklarande variabler och de oberoende variablerna 

överensstämmer med de förväntade sambanden som vi redogjorde för i avsnitt 3. 

Positiva värden indikerar ett positivt samband och negativa värden vice versa. 

Tolkningen av trendkoefficienterna blir något komplicerad med en kvadratisk term. 

Vi har skissat ekvationen i figur 6 nedan för att ge en uppfattning om hur andelen 

fattiga har förändrats över tid för vårt stickprov. Man kan se att kurvorna i figur 5 

och figur 6 är snarlika. Fram till finanskrisen kan vi se en minskning i andelen fattiga, 

men därefter kan vi se att andelen ökat, givet att alla andra variabler är konstanta. 

 

 
Diagram 5: Trendillustration hur andel fattiga skulle förändrats över tid om alla andra 
variabler varit konstanta. År 0 = 1995 
Källa: Egen framställning. 
 

Då samtliga variabler utom nettomigration uttrycks i logaritmerade termer kan 

koefficienterna för dessa tolkas som elasticiteter. Så, för variabeln remitteringar som 

ligger i studiens intresse tolkas koefficienten -0,073 som att en tioprocentig ökning av 

remitteringar per capita genererar en minskning i poverty headcount index med 0,73 

procent. Vad vi dock fann var att koefficienten för remitteringar inte är signifikant, 
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vilket innebär att vi förkastar våra mothypoteser att remitteringar har en signifikant 

effekt på fattigdom i utvecklingsländer. 

 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑃𝐻𝐼 1 𝑃𝐻𝐼 2 𝑃𝐺𝐼 1 𝑃𝐺𝐼 2 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 −5,084 ∗∗ 
(2,231) 

−2,952 
(3,042) 

−8,579 ∗∗ 
(2,993) 

−0,720 
(4,218) 

𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 −0,911 ∗∗ 
(0,197) 

−0,953 ∗∗ 
(0,222) 

−0,654 ∗∗ 
(0,244) 

−0,768 ∗∗ 
(0,270) 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 3,856 ∗∗ 
(0,555) 

3,363 ∗∗ 
(0,658) 

3,998 ∗∗ 
(0,758) 

2,177 ∗∗ 
(0,932) 

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 −0,073 
(0,062) 

−0,091 
(0,06) 

−0,04 
(0,08) 

−0,053 
(0,074) 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −5,109𝐸
− 008 

(0) 

2,011𝐸
− 008 

(0) 

−5,877𝐸
− 008 

(0) 

−3,317𝐸
− 007 

(0) 

𝑡 −0,083 ∗∗ 
(0,035) 

−0,075 ∗∗ 
(0,037) 

−0,113 ∗∗ 
(0,044) 

−0,09 ∗∗ 
(0,045) 

𝑡2 0,005 ∗∗ 
(0,002) 

0,005 ∗∗ 
(0,002) 

0,005 ∗ 
(0,003) 

0,03 
(0,03) 

     

𝑁 233 207 230 204 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 0,879 0,874 0,839 0,837 

𝐹 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 22,405 ∗∗ 22,896 ∗∗ 16,115 ∗∗ 17,090 ∗∗ 

𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 2,054 1,949 2,149 1,832 

 
Tabell 2: Resultat av regressionsanalys. Ostandardiserade beta-koefficienter, standardfel inom 
paranterser. * p < 0,1 ** p < 0,05. 
PHI 1: Poverty headcount index som beroende variabel, samtliga länder. 
PHI 2: Poverty headcount index som beroende variabel, länder med enbart två observationer 
exkluderade. 
PGI 1: Poverty gap index som beroende variabel, samtliga länder. 
PGI 2: Poverty gap index som beroende variabel, länder med enbart två observationer 
exkluderade. 
Källa: Egen framställning.  
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4.2. Regressionsdiagnostik 

Vi kan se att modellen föreslår en relativt hög determinationskoefficient vilket kan 

vara ett tecken på autokorrelation. Vid kontroll för autokorrelation genom Durbin-

Watson test kan vi se att det inte är ett problem då en tumregel för testet är att ett 

värde runt 2 inte indikerar någon autokorrelation. Vi kan även se att koefficienten för 

remitteringar ökade och standardfelen minskade när vi exkluderade länder där enbart 

observationer från två årtal fanns att tillgå. Vidare krävs det för att man ska ha nytta 

av OLS goda egenskaper att residualerna är normalfördelade. För att kontrollera 

detta har vi gjort en normal q-q plot. Desto närmare punkterna i diagramet till 45°-

linjen desto ”mer” normalfördelade är residualerna. Som vi kan se nedan i figur 7 så 

håller därför antagandet om att residualerna är normalfördelade. 

 

Diagram 6: Normalfördelade residualer, med outliers t.v. och utan outliers t.h.                        

Källa: Egen framställning. 

  

Vad vi vill nämna i tillägg till våra resultat är att vi under studiens gång har provat ett 

antal olika modeller och då bland annat en där vi delade in länderna i grupper efter 

fem olika geografiska regioner och konstruerade dummies efter detta. På detta vis 

frigjorde vi 78 av de 83 frihetsgrader som upptas av landdummies i modellen vi till 

sist kom att använda. Vad som är intressant med detta är att resultaten från 

regressionsanalysen med regiondummies gav signifikanta koefficienter på samtliga 

variabler, inklusive remitteringar. Anledningen till att vi inte kom att använda oss av 

modellen med regiondummies är att när vi plottade koefficienterna för regionerna 

över tid så såg det ut som att variationen i fattigdom inom regionerna var större än 

mellan regionerna (figur 7), vilket skulle kunna leda till bias i regressionen.  
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Diagram 7: Variation mellan regioner.  

Källa: Egen framställning. 

 

Även om vi inte kom att använda oss av denna modell så ledde detta dock till att vi 

kunde identifiera två möjliga anledningar till varför koefficienten för remitteringar i 

vår modell med landdummies inte är signifikant. Den ena förklaringen kan vara att 

modellen med landdummies är felspecificerad på grund av att det finns en stark 

korrelation mellan olika observationer för samma land och att remitteringar ”i 

verkligheten” inte har någon effekt på fattigdom. Den andra förklaringen kan vara att 

vår modell har ett för litet antal frihetsgrader att tillgå på grund av att antalet dummy-

variabler i förhållande till antal observationer totalt och per land är för stort. Detta 

kan innebära att vi inte får ett signifikant utfall för remitteringsvariabeln trots att 

remitteringar ”i verkligheten” har en signifikant effekt på fattigdom. 

Rekommendation för framtida studier blir således att använda ett större antal 

observationer för att undvika denna problematik. Data finns att tillgå, även om data 

för internationell migration kan vara svår att finna. Men, på grund av den begränsade 

tid som utfästs för en studie av denna art fanns det inte utrymme för vår del att 

sammanställa ett större dataset än det vi åstadkommit. 
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5. Slutsats 

I denna uppsats har vi undersökt om remitteringar kan anses vara en bidragande 

faktor till den stadigt minskande fattigdomen runt om i världen. För att undersöka 

vår frågeställning har vi utfört en regressionsanalys på ett dataset vi sammanställt från 

83 utvecklingsländer. Det består av ett flertal mått på fattigdom och andra variabler 

som rimligen kan antas ha en effekt på fattigdom. Till skillnad från vad tidigare 

forskning har kommit fram till så har vi i denna studie inte kunnat finna ett statistiskt 

signifikant samband mellan fattigdom och remitteringar. Det faktum att vi inte har 

kunnat förkasta våra nollhypoteser behöver dock inte nödvändigtvis betyda att 

remitteringar inte har någon reducerande effekt på fattigdom. I och med att vi fick 

ett signifikant utfall i modellen med regiondummies är det möjligt att en modell med 

länder indelade i regioner varit mer realistisk. Adams & Page (2005) och Kim & 

Seriño (2011) hade färre länder än oss men fler observationer på samma land.  Vilket 

ledde till att de i sina studier fick signifikanta utfall på att remitteringar har 

reducerande effekt på fattigdom i utvecklingsländer. Om vi haft fler observationer 

för varje land hade vi troligen kunnat urskilja ett regionalt mönster och 

förhoppningsvis fått ett signifikant utfall i vår studie. 

Av våra iakttagelser har därför framkommit två rekommendationer för framtida 

studier. Den första är att datamaterialet som regressionsanalysen utförs på bör 

inehålla så många observationer som möjligt för varje land för att dra fördel av de 

egenskaper fixed-effect skattningar innebär. Den andra är att den ekonometriska 

metoden behöver utvecklas för att kontrollera för endogenitet. Båda 

rekommendationerna är i syfte att minimera risken för bias i resultaten i en liknande 

studie. 
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Appendix 

Land             År Region 

Poverty 

headcount 

index 

Poverty 

gap index 

Remitteringar 

per capita 

(miljoner 

USD) 

BNP per 

capita 

Gini-

koefficient Nettomigration 

Albania 1996 Europa, Centralasien 0,2 0,02 173,92 951 29,12 44000 

Albania 2004 Europa, Centralasien 0,53 0,11 385,13 2476 31,09 48000 

Albania 2008 Europa, Centralasien 0,2 0,03 513,29 4423 29,98 23000 

Albania 2012 Europa, Centralasien 0,46 0,1 366,57 4406 28,96 10000 

Argentina 1996 Latinamerika 4,27 2,76 1,84 9349 49,52 16000 

Argentina 2001 Latinamerika 8,25 4,57 5,1 8732 53,34 115000 

Argentina 2006 Latinamerika 3,76 1,74 13,88 6784 48,26 

 Argentina 2011 Latinamerika 1,41 0,78 16,99 13694 43,57 

 Armenien 1996 Europa, Centralasien 17,5 4,68 26,47 503 44,42 32000 

Armenien 2002 Europa, Centralasien 14,5 3,11 42,99 780 34,78 30000 

Armenien 2007 Europa, Centralasien 3,37 0,64 279,94 3079 29,83 18000 

Armenien 2012 Europa, Centralasien 1,75 0,31 715,04 3354 30,3 18000 

Azerbaijan 1995 Europa, Centralasien 25,23 7,51 0,39 397 34,96 10000 

Azerbaijan 2001 Europa, Centralasien 6,27 1,1 12,82 704 36,5 5000 

Azerbaijan 2003 Europa, Centralasien 0,04 0 20,77 884 18,81 1000 

Azerbaijan 2008 Europa, Centralasien 0,31 0,12 173,22 5575 33,03 -1000 

Bangladesh 1995 Sydasien 60,91 19,93 10,03 317 33,46 901000 

Bangladesh 2000 Sydasien 58,59 18,61 14,87 356 33,46 837000 

Bangladesh 2005 Sydasien 50,47 14,17 30,15 421 33,22 690000 

Bangladesh 2010 Sydasien 43,25 11,17 71,79 664 32,12 331000 

Belarus 1995 Europa, Centralasien 0,36 0,28 4,71 1381 28,76 1000 

Belarus 2001 Europa, Centralasien 0,12 0,03 15,01 1244 28,32 -10000 

Belarus 2006 Europa, Centralasien 0,05 0,02 27,91 3849 28,17 -6000 

Belarus 2011 Europa, Centralasien 0 0 94,06 6306 26,46 -10000 
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Belize 1995 Latinamerika 14,03 5,39 67,65 2996 59,54 1000 

Belize 1997 Latinamerika 12,45 6,89 105,27 2994 57,28 

 Belize 1999 Latinamerika 12,21 5,52 112,14 3160 53,13 

 Benin 2003 Afrika söder om sahara 47,33 15,73 7,17 464 38,62 

 Benin 2011 Afrika söder om sahara 51,61 18,82 17,59 746 43,53 

 Boliva 1997 Latinamerika 16,98 8,88 10,65 993 58,16 12000 

Boliva 2002 Latinamerika 21,98 12,83 12,78 894 60,16 12000 

Boliva 2007 Latinamerika 12,19 6,26 109,03 1356 55,44 11000 

Boliva 2012 Latinamerika 7,98 4,2 105,85 2576 46,64 9000 

Botswana 2002 Afrika söder om sahara 24,36 8,54 14,93 3007 64,73 -10000 

Botswana 2009 Afrika söder om sahara 13,41 3,95 7,69 5178 60,46 -10000 

Brazil 1997 Latinamerika 10,9 4,71 11,87 5219 59,8 42000 

Brazil 2002 Latinamerika 8,87 3,76 13,65 2811 58,62 48000 

Brazil 2007 Latinamerika 5,84 2,98 17,4 7194 55,23 51000 

Brazil 2012 Latinamerika 3,75 2,14 13 11320 52,67 36000 

Bukina Faso 2003 Afrika söder om sahara 48,9 18,25 4,27 332 43,22 

 Bukina Faso 2009 Afrika söder om sahara 44,46 14,59 6,36 553 39,78 

 Cambodia 2004 Sydasien 32,77 7,79 13,46 406 35,53 55000 

Cambodia 2007 Sydasien 30,82 7,24 13,53 628 41,25 25000 

Cambodia 2009 Sydasien 12,93 2,08 10,04 735 34,67 5000 

Cambodia 2011 Sydasien 10,05 1,43 10,95 878 31,82 5000 

Cameroon 1996 Afrika söder om sahara 47,43 15,86 0,91 680 44,57 

 Cameroon 2001 Afrika söder om sahara 24,86 6,69 1,22 589 42,13 3000 

Cameroon 2007 Afrika söder om sahara 27,61 7,24 8,74 1070 40,72 -22000 

Cape Verde 2001 Afrika söder om sahara 21,02 6,05 179,68 1249 50,52 

 Cape Verde 2007 Afrika söder om sahara 13,72 3,18 287,36 3130 43,82 

 China 1996 Europa, Centralasien 37,39 11,07 1,54 703 35,7 233000 

China 2002 Europa, Centralasien 28,06 8,57 8,04 1135 42,59 358000 

China 2005 Europa, Centralasien 15,77 3,91 18,12 1731 42,48 389000 

China 2010 Europa, Centralasien 9,19 2,03 39,22 4433 42,06 452000 

Colombia 1996 Latinamerika 13 7,62 20,22 2609 56,94 160000 
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Colombia 2002 Latinamerika 11,14 4,25 60,17 2376 57,51 96000 

Colombia 2007 Latinamerika 8,84 4,03 101,64 4664 58,88 30000 

Colombia 2012 Latinamerika 5,63 2,33 84,25 7763 53,53 30000 

Costa Rica 1995 Latinamerika 6,01 3,36 35,36 3370 45,71 -27000 

Costa Rica 2001 Latinamerika 5,51 3,26 49,33 4087 51,1 -8000 

Costa Rica 2006 Latinamerika 3,72 1,84 116,79 5128 49,31 -8000 

Costa Rica 2012 Latinamerika 1,35 0,58 116,95 9443 48,61 -4000 

Croatia 1998 Europa, Centralasien 0 0 138,86 5578 28,45 16000 

Croatia 2000 Europa, Centralasien 0,07 0,06 144,83 4862 31,33 -14000 

Croatia 2004 Europa, Centralasien 0 0 149,81 9237 28,83 -7000 

Croatia 2008 Europa, Centralasien 0 0 278,27 15694 33,61 -7000 

Dominican 

Republic 1996 Latinamerika 4,69 1,72 118,62 2233 47,43 40000 

Dominican 

Republic 2000 Latinamerika 5,24 1,69 212,27 2770 52,01 34000 

Dominican 

Republic 2006 Latinamerika 4,23 1,15 322,18 3794 51,9 26000 

Dominican 

Republic 2012 Latinamerika 2,25 0,6 351,77 5733 45,68 20000 

Ecuador 1998 Latinamerika 10,16 4,17 66,35 2324 49,66 5000 

Ecuador 2003 Latinamerika 12 5,33 122,97 2442 54,99 -53000 

Ecuador 2007 Latinamerika 6,94 3,12 234,15 3575 54,33 16000 

Ecuador 2012 Latinamerika 3,95 1,8 158,53 5425 46,57 6000 

Egypt, Arab Rep. 1995 

Mellanöstern, 

Nordafrika 2,46 0,34 52,74 984 30,13 

 

Egypt, Arab Rep. 1999 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,81 0,32 49,69 1393 32,76 24000 

Egypt, Arab Rep. 2004 

Mellanöstern, 

Nordafrika 2,26 0,43 47,33 1117 32,14 17000 

Egypt, Arab Rep. 2008 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,68 0,37 115,16 2157 30,75 17000 
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El Salvador 1996 Latinamerika 11,54 4,71 186,68 1776 51,37 52000 

El Salvador 2002 Latinamerika 14,68 8,15 325,22 2381 52,71 90000 

El Salvador 2007 Latinamerika 2,85 0,64 605,75 3284 45,25 62000 

El Salvador 2012 Latinamerika 2,53 0,56 623,59 3782 41,8 53000 

Ethiopia 1995 Afrika söder om sahara 63,2 22,88 0,47 132 39,96 -181000 

Ethiopia 1999 Afrika söder om sahara 54,57 15,74 0,53 118 30 16000 

Ethiopia 2005 Afrika söder om sahara 38,96 9,6 2,28 160 29,83 46000 

Ethiopia 2010 Afrika söder om sahara 36,79 10,39 3,96 337 33,6 -4000 

Fiji 2002 Sydasien 29,16 11,29 121,29 2258 46,81 7000 

Fiji 2008 Sydasien 5,88 1,14 174,2 4302 42,83 7000 

Ghana 1998 Afrika söder om sahara 39,12 14,35 1,67 416 40,75 113000 

Ghana 2005 Afrika söder om sahara 28,59 9,88 4,63 502 42,76 51000 

Guatemala 1998 Latinamerika 16,23 5,37 42,65 1814 55,8 103000 

Guatemala 2002 Latinamerika 19,91 10,05 135,99 1766 56,94 79000 

Guatemala 2006 Latinamerika 13,45 4,7 284,72 2326 54,89 29000 

Guatemala 2011 Latinamerika 13,7 4,78 307,62 3240 52,35 29000 

Guinea 2003 Afrika söder om sahara 56,32 21,28 12,06 374 40,3 -2000 

Guinea 2007 Afrika söder om sahara 39,33 13,01 1,49 411 39,35 24000 

Guinea 2012 Afrika söder om sahara 40,87 12,7 5,76 493 33,68 

 Honduras 1997 Latinamerika 19,45 6,9 32,46 797 52,73 14000 

Honduras 2002 Latinamerika 27,48 14,22 125,93 1197 58,78 11000 

Honduras 2007 Latinamerika 15,8 6,24 364,15 1710 56,16 10000 

Honduras 2011 Latinamerika 16,48 7,21 361,47 2277 57,4 10000 

India 2004 Sydasien 41,64 10,51 16,88 650 33,38 54000 

India 2009 Sydasien 32,68 7,49 41,34 1147 33,9 58000 

Indonesia 1996 Sydasien 43,38 11,44 4,04 1154 31,33 125000 

Indonesia 1999 Sydasien 47,7 12,52 5,38 680 28,99 91000 

Indonesia 2005 Sydasien 21,56 4,59 24,14 1273 34,01 298000 

Indonesia 2010 Sydasien 18,04 3,28 28,74 2947 35,57 297000 

Iran 1998 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,26 0,19 10,67 1611 44,1 56000 
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Iran 2005 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,45 0,34 14,71 2737 38,28 -2000 

Jamaica 1996 Latinamerika 1,76 0,49 284,47 2601 40,47 19000 

Jamaica 1999 Latinamerika 1,33 0,36 306,88 3430 44,22 19000 

Jamaica 2002 Latinamerika 0,31 0,02 481,79 3716 48,34 19000 

Jamaica 2004 Latinamerika 0,24 0,02 616,14 3862 45,51 18000 

Jordan 1997 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,49 0,31 407,94 1625 36,42 18000 

Jordan 2002 

Mellanöstern, 

Nordafrika 1,16 0,16 425,37 1902 38,87 18000 

Jordan 2006 

Mellanöstern, 

Nordafrika 0,25 0,06 520,77 2720 33,89 -480000 

Jordan 2010 

Mellanöstern, 

Nordafrika 0,08 0,02 602,22 4371 33,69 18000 

Kazakhstan 1996 Europa, Centralasien 4,98 0,92 5,71 1350 35,32 238000 

Kazakhstan 2002 Europa, Centralasien 3,76 0,68 13,8 1658 32,75 22000 

Kazakhstan 2006 Europa, Centralasien 0,41 0,06 5,49 5292 29,98 -33000 

Kazakhstan 2010 Europa, Centralasien 0,06 0,01 13,85 9071 28,56 -8000 

Kenya 1997 Afrika söder om sahara 31,83 9,84 18,38 453 46,39 -2000 

Kenya 2005 Afrika söder om sahara 43,37 16,91 11,88 524 47,68 -11000 

Kyrgyz Republic 1998 Europa, Centralasien 31,84 8,98 5,24 345 35,98 6000 

Kyrgyz Republic 2002 Europa, Centralasien 29,74 7,3 7,41 322 30,05 28000 

Kyrgyz Republic 2007 Europa, Centralasien 1,9 0,08 133,63 722 33,43 51000 

Kyrgyz Republic 2011 Europa, Centralasien 5,11 1,18 309,9 1124 33,39 50000 

Lao PDR 1997 Sydasien 47,53 14,03 8,04 343 34,91 7000 

Lao PDR 2002 Sydasien 41,22 10,93 0,18 317 32,47 68000 

Lao PDR 2007 Sydasien 35,1 9,15 1 702 35,46 7000 

Lao PDR 2012 Sydasien 30,26 7,66 8,88 1412 36,22 8000 

Lesotho 2002 Afrika söder om sahara 55,16 28,01 206,31 348 51,54 20000 

Lesotho 2010 Afrika söder om sahara 56,22 29,17 303,65 1083 54,17 17000 

Lithuania 1998 Europa, Centralasien 0,12 0,03 0,85 3171 32,1 -1000 
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Lithuania 2002 Europa, Centralasien 0,16 0,02 31,66 4114 31,92 3000 

Lithuania 2006 Europa, Centralasien 1,4 0,61 303,98 9250 34,44 3000 

Lithuania 2011 Europa, Centralasien 0,83 0,81 645,95 14228 32,63 3000 

Macedonia, FYR 2000 Europa, Centralasien 4,17 0,89 39,47 1748 34,44 2000 

Macedonia, FYR 2002 Europa, Centralasien 0,53 0,15 51,1 1828 38,75 2000 

Macedonia, FYR 2005 Europa, Centralasien 0,28 0,04 108,61 2864 39,13 1000 

Macedonia, FYR 2008 Europa, Centralasien 0,28 0,04 193,92 4686 44,2 1000 

Madagascar 1997 Afrika söder om sahara 72,04 32,8 0,84 247 39,16 

 Madagascar 2001 Afrika söder om sahara 76,34 41,37 0,68 279 47,47 

 Madagascar 2005 Afrika söder om sahara 82,43 40,37 0,6 275 38,88 

 Malawi 1997 Afrika söder om sahara 83,22 46,15 0,1 256 50,29 

 Malawi 2004 Afrika söder om sahara 74,95 33,18 1,43 209 39,91 

 Malawi 2010 Afrika söder om sahara 72,16 34,25 1,47 360 46,18 

 Malaysia 1995 Sydasien 2,09 0,26 5,6 4286 48,52 -80000 

Malaysia 2004 Sydasien 0,54 0,06 31,62 4918 37,91 -44000 

Malaysia 2007 Sydasien 0 0 58,03 7218 46 12000 

Malaysia 2009 Sydasien 0 0 40,7 7278 46,21 12000 

Maldives 1998 Sydasien 25,59 13,09 7,63 2062 62,69 -4000 

Maldives 2004 Sydasien 1,48 0,14 10,26 3677 37,37 -5000 

Mali 2001 Afrika söder om sahara 61,18 25,78 8,33 249 40,01 38000 

Mali 2006 Afrika söder om sahara 51,43 18,79 17,2 497 38,99 39000 

Mali 2010 Afrika söder om sahara 50,61 16,45 33,82 674 33,02 39000 

Mauritius 2006 Afrika söder om sahara 0,21 0,07 171,63 5374 35,68 

 Mauritius 2012 Afrika söder om sahara 0,43 0,18 0,77 8862 35,9 

 Mexico 1996 Latinamerika 12,94 5,87 50,91 4088 54,8 415000 

Mexico 2000 Latinamerika 6,66 2,87 72,44 6582 53,97 518000 

Mexico 2006 Latinamerika 3,4 1,42 236,74 8623 49,78 385000 

Mexico 2012 Latinamerika 3,26 1,42 193,35 9818 49,36 113000 

Moldova 1998 Europa, Centralasien 25,54 8,11 33,95 449 39,02 41000 

Moldova 2002 Europa, Centralasien 14,96 3,31 89,43 459 35,59 41000 

Moldova 2007 Europa, Centralasien 1,01 0,24 417,68 1231 34,42 39000 
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Moldova 2011 Europa, Centralasien 0,23 0,03 449,44 1971 30,63 37000 

Montenegro 2007 Europa, Centralasien 0,37 0,02 317,25 5946 30,82 9000 

Montenegro 2009 Europa, Centralasien 0 0 489,18 6713 30,27 7000 

Montenegro 2011 Europa, Centralasien 0,21 0,08 552,65 7253 30,63 6000 

Morocco 1998 

Mellanöstern, 

Nordafrika 6,76 1,15 71,79 1415 39,46 133000 

Morocco 2000 

Mellanöstern, 

Nordafrika 6,27 0,94 75,27 1276 40,63 145000 

Morocco 2007 

Mellanöstern, 

Nordafrika 2,57 0,55 219,45 2416 40,88 129000 

Mozambique 1996 Afrika söder om sahara 80,59 41,16 3,89 197 44,49 35000 

Mozambique 2002 Afrika söder om sahara 74,69 35,4 2,74 217 47,11 95000 

Mozambique 2008 Afrika söder om sahara 60,71 25,84 5,1 435 45,66 95000 

Namibia 2003 Afrika söder om sahara 31,91 9,45 6,06 2489 63,9 -1000 

Namibia 2009 Afrika söder om sahara 23,54 5,74 6,06 4070 61,32 -1000 

Nepal 1995 Sydasien 67,97 25,56 2,77 214 35,23 -25000 

Nepal 2003 Sydasien 53,13 18,39 29,4 258 43,83 72000 

Nepal 2010 Sydasien 23,74 5,21 129,22 596 32,82 39000 

Nicaragua 1998 Latinamerika 21,29 9,15 40,51 939 54,43 24000 

Nicaragua 2001 Latinamerika 17,3 7,48 64,91 1028 58,03 24000 

Nicaragua 2005 Latinamerika 12,05 4,16 112,92 1159 51,17 24000 

Nicaragua 2009 Latinamerika 8,54 2,93 134,07 1459 45,73 21000 

Niger 2005 Afrika söder om sahara 51,25 20,49 5,01 258 46,26 10000 

Niger 2007 Afrika söder om sahara 42,06 11,75 5,56 302 34,55 10000 

Niger 2011 Afrika söder om sahara 40,81 10,42 8,12 388 31,16 10000 

Nigeria 1996 Afrika söder om sahara 68,65 32,16 8,52 315 46,5 15000 

Nigeria 2003 Afrika söder om sahara 61,84 26,89 8,02 510 40 15000 

Nigeria 2009 Afrika söder om sahara 62,03 27,46 118,21 1091 42,95 34000 

Pakistan 1996 Sydasien 48,14 11,7 9,87 487 28,65 77000 

Pakistan 2001 Sydasien 35,87 7,92 9,95 492 30,39 323000 

Pakistan 2005 Sydasien 22,58 4,06 27,09 693 32,74 635000 
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Pakistan 2010 Sydasien 12,74 1,94 55,96 1023 29,63 435000 

Panama 1997 Latinamerika 14,57 8,9 22,27 3510 58,23 2000 

Panama 2002 Latinamerika 11,07 4,5 26,74 3861 56,59 1000 

Panama 2007 Latinamerika 7,2 2,52 51,56 6050 52,97 2000 

Panama 2012 Latinamerika 3,99 1,28 105,73 9982 51,9 1000 

Paraguay 1997 Latinamerika 9,6 4,09 59,55 1985 54,89 1000 

Paraguay 2002 Latinamerika 12,52 4,83 36,26 1135 57,34 1000 

Paraguay 2007 Latinamerika 7,46 2,5 55,67 2252 52,09 

 Paraguay 2012 Latinamerika 3,03 0,96 94,81 3680 48,01 1000 

Peru 1997 Latinamerika 13,75 5,35 25,66 2272 53,72 72000 

Peru 2002 Latinamerika 11,56 4,13 26,37 2020 54,07 91000 

Peru 2007 Latinamerika 6,31 1,85 75,22 3607 49,62 110000 

Peru 2012 Latinamerika 2,89 0,78 92,97 6424 45,33 90000 

Philippines 1997 Sydasien 23,7 6,08 93,42 1131 46,16 139000 

Philippines 2000 Sydasien 24,59 6,34 89,64 1043 46,09 102000 

Philippines 2006 Sydasien 22,58 5,47 174,43 1399 44,04 130000 

Philippines 2012 Sydasien 18,96 4,02 254,8 2587 43,03 132000 

Poland 1996 Europa, Centralasien 1,4 0,29 20,04 4057 32,66 13000 

Poland 2001 Europa, Centralasien 0,05 0,01 40,86 4979 32,85 17000 

Poland 2007 Europa, Centralasien 0,02 0 274,6 11157 33,51 18000 

Poland 2011 Europa, Centralasien 0 0 198,29 13385 32,78 19000 

Romania 1999 Europa, Centralasien 2,89 0,56 4,27 1584 29,42 2000 

Romania 2004 Europa, Centralasien 0 0 6,15 3533 30,04 10000 

Romania 2008 Europa, Centralasien 0 0 452,09 9949 29,53 6000 

Romania 2012 Europa, Centralasien 0 0 183 8437 27,33 6000 

Rwanda 2000 Afrika söder om sahara 79,37 41,78 0,83 207 51,51 35000 

Rwanda 2005 Afrika söder om sahara 71,97 34,71 0,95 274 53,09 41000 

Rwanda 2010 Afrika söder om sahara 63,02 26,53 9,78 519 50,82 -12000 

Senegal 2001 Afrika söder om sahara 44,13 14,31 30,14 482 41,25 31000 

Senegal 2005 Afrika söder om sahara 33,5 10,8 70 773 39,19 27000 

Senegal 2011 Afrika söder om sahara 34,06 11,08 121,07 1083 40,31 24000 
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Serbia 2007 Europa, Centralasien 0,12 0,04 414,82 5277 29,43 -3000 

Serbia 2010 Europa, Centralasien 0,05 0 459,31 5073 29,65 

 Sierra Leone 2003 Afrika söder om sahara 59,44 22,71 5,52 291 39,47 -74000 

Sierra Leone 2011 Afrika söder om sahara 56,63 19,24 10,06 500 35,35 23000 

South Africa 1995 Afrika söder om sahara 21,43 5,22 2,68 3863 56,59 97000 

South Africa 2000 Afrika söder om sahara 26,2 8,18 7,82 3020 57,77 -37000 

South Africa 2005 Afrika söder om sahara 16,72 3,06 12,89 5186 67,4 -210000 

South Africa 2010 Afrika söder om sahara 9,42 1,19 21,02 7176 65,02 154000 

Sri Lanka 1995 Sydasien 16,32 2,96 44,61 718 35,41 44000 

Sri Lanka 2002 Sydasien 13,95 2,64 69,18 904 41,06 27000 

Sri Lanka 2006 Sydasien 7,04 0,98 109,12 1423 40,26 58000 

Sri Lanka 2009 Sydasien 4,11 0,65 163,18 2057 36,4 54000 

Swaziland 2000 Afrika söder om sahara 43,02 14,86 53,59 1433 53,39 

 Swaziland 2009 Afrika söder om sahara 39,3 15,22 79,24 2679 51,49 

 Tajikistan 2003 Europa, Centralasien 35,42 9,97 22,36 238 32,72 11000 

Tajikistan 2007 Europa, Centralasien 12,18 4,36 237,8 523 32,19 9000 

Tajikistan 2009 Europa, Centralasien 6,47 1,27 234,71 669 30,77 9000 

Tanzania 2000 Afrika söder om sahara 84,23 41,23 0,24 308 34,62 -59000 

Tanzania 2007 Afrika söder om sahara 67,87 28,1 0,61 421 37,58 50000 

Tanzania 2011 Afrika söder om sahara 43,48 12,98 1,68 530 37,82 27000 

Thailand 1998 Sydasien 2,08 0,33 23,38 1837 41,46 

 Thailand 2002 Sydasien 1,64 0,29 21,63 1989 41,98 

 Thailand 2006 Sydasien 1,01 0,18 20,23 3143 42,35 

 Thailand 2010 Sydasien 0,31 0,04 53,91 4803 39,37 

 Togo 2006 Afrika söder om sahara 53,15 20,33 40,8 387 42,23 -21000 

Togo 2011 Afrika söder om sahara 52,46 22,52 52,07 580 45,96 

 

Tunisia 1995 

Mellanöstern, 

Nordafrika 6,47 1,33 75,91 2013 41,66 10000 

Tunisia 2000 

Mellanöstern, 

Nordafrika 2,55 0,46 83,23 2245 40,81 10000 

Tunisia 2005 Mellanöstern, 1,38 0,33 138,9 3219 37,73 17000 
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Nordafrika 

Tunisia 2010 

Mellanöstern, 

Nordafrika 0,74 0,2 195,56 4176 35,79 19000 

Uganda 1999 Afrika söder om sahara 59,43 23,85 9,91 255 43,07 21000 

Uganda 2005 Afrika söder om sahara 51,72 19,22 11,21 314 42,62 29000 

Uganda 2012 Afrika söder om sahara 37,78 11,96 25,04 551 44,55 39000 

Ukraine 1999 Europa, Centralasien 2,03 0,46 0,36 636 28,96 121000 

Ukraine 2005 Europa, Centralasien 0,05 0 51,12 1829 29,02 7000 

Ukraine 2010 Europa, Centralasien 0 0 142,47 2974 24,82 5000 

Uruguay 2006 Latinamerika 0,73 0,18 26,72 5879 47,2 9000 

Uruguay 2008 Latinamerika 0,26 0,05 32,25 9068 46,27 7000 

Uruguay 2010 Latinamerika 0,2 0,07 30,55 11531 45,32 6000 

Uruguay 2012 Latinamerika 0,31 0,09 28,57 14728 41,32 5000 

Venezuela, RB 1995 Latinamerika 9,56 3,95 0,09 3390 47,21 50000 

Venezuela, RB 1999 Latinamerika 11,41 5,14 0,71 4092 57,76 84000 

Venezuela, RB 2003 Latinamerika 19,06 9,36 8,06 3242 48,1 78000 

Venezuela, RB 2006 Latinamerika 6,63 3,74 6,07 6748 44,77 45000 

Vietnam 2002 Sydasien 40,07 11,21 22,25 477 37,55 38000 

Vietnam 2008 Sydasien 16,82 3,74 79,94 1165 35,57 34000 

Vietnam 2012 Sydasien 2,44 0,55 112,65 1755 35,62 31000 

Yemen, Rep. 1998 

Mellanöstern, 

Nordafrika 10,47 2,37 72,57 382 33,44 11000 

Yemen, Rep. 2005 

Mellanöstern, 

Nordafrika 9,78 1,87 63,71 832 35,91 10000 

Zambia 2006 Afrika söder om sahara 68,51 37,02 4,92 908 54,63 38000 

Zambia 2010 Afrika söder om sahara 74,32 41,78 3,33 1225 57,49 8000 

         

  

Medel: 20,44 7,55 101,38 2812,29 42,09 52808,16 

  

Std.av: 22,46 9,87 143,78 2972,56 9,63 132334,52 

 


