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Sammanfattning 

 

Vilka faktorer är av vikt för att uppnå ekonomisk tillväxt? Kring denna fråga har det ständigt 

debatterats. Det är viktigt för ett land hur dess ekonomiska tillväxt fungerar, hur de uppnår detta 

kan ske på olika sätt och vad som påverkar den ekonomiska tillväxten finns det blandade 

meningar om. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt förklara vilka faktorer som skapar 

denna ekonomiska tillväxt, vi kommer undersöka detta genom att titta på den grupp som kallas 

för utvecklingsländer. 

 

Det finns tidigare studier inom detta område men de vi har sett till har delade meningar, vilken 

om någon specifik faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt mer än någon annan. Däremot så finns 

det gott om tillväxtteorier som försökt förklara vilka faktorer som påverkar tillväxten, vilka vi har 

använt oss av för att förklara resultatet av analysen. 

 

Vi har använt oss av en linjär regressionsmodell, där den beroende variabeln ekonomisk tillväxt är 

representerad av förändringen i bruttonationalprodukten per capita. Modellen har testat 

gentemot åtta stycken oberoende variabler som anses kunna påverka tillväxten och på så sätt har 

vi kunnat se var utvecklingsländers tillväxt kan komma ifrån. Data som använts i denna 

undersökning är sekundärdata, som kommer från internationella organisationer.  

 

Resultatet som vi fick fram kom att visa att tre av våra variabler var av signifikant betydelse för 

den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna. Dels var det vilket statsskick som länderna i 

fråga hade, dels hur stor del av bruttonationalprodukten som bestod av utländska 

direktinvesteringar, och sist var även ländernas populationstillväxt av betydelse för hur väl landet 

lyckades uppnå ekonomisk tillväxt. 

 

 

 

 

  



Ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer 

Kandidatuppsats i nationalekonomi höst 2011 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................................................ 1 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................................................ 1 

1.3 Disposition ..................................................................................................................................................... 2 

2. Metod och urval.................................................................................................................................................... 2 

3. Definitioner .......................................................................................................................................................... 3 

4. Tidigare studier .................................................................................................................................................... 5 

5. Teori ...................................................................................................................................................................... 7 

5.1 Solowmodellen ........................................................................................................................................... 7 

5.2 Solow med teknologisk förändring , ........................................................................................................ 9 

     5.3 Konvergens , ............................................................................................................................................ 10 

5.4 Humankapitalmodellen ........................................................................................................................... 11 

5.5 Forskning och utvecklingsmodellen....................................................................................................... 12 

6. Empirisk analys .................................................................................................................................................. 13 

6.1 Beroende variabel ......................................................................................................................................... 14 

6.2 Oberoende variabler ..................................................................................................................................... 14 

7. Data ..................................................................................................................................................................... 20 

8. Analys och resultat ............................................................................................................................................. 22 

8.1 Resultat av modellerna .................................................................................................................................. 22 

8.2 Analys ............................................................................................................................................................ 25 

9. Slutsats ................................................................................................................................................................ 28 

10. Källförteckning ................................................................................................................................................. 29 

 

 

 

  



Ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer 

Kandidatuppsats i nationalekonomi höst 2011 

 

1 

 

1. Inledning 

Vilka faktorer är av vikt för att uppnå ekonomisk tillväxt? Kring denna fråga har det ständigt 

debatterats om vad som är effektivast. Är det genom att kunna erbjuda skolgång åt sin befolkning 

eller är det i form av en god sjukvård som tillväxt uppnås? Är det möjligheten till att få vara 

företagare i ett gott ekonomiskt klimat, där tillgången till pengar och möjligheter till att handla 

med omvärlden är god? Kan det möjligtvis vara så att utländska investerare är en viktig kugge i 

målet att uppnå ekonomisk tillväxt eller är det statsskicket som är av central betydelse?  

 

Vad det än är som bidrar till ekonomisk tillväxt, så kan man i alla fall fastslå att det inte finns 

någon sorts mirakelmetod för att uppnå tillväxt. Det kan dock hävdas att visa faktorer måste 

tillgodoses för att dels bidra till att den inhemska ekonomin skall kunna fungera, men också att 

visa krav bör vara tillgodosedda för att kunna attrahera intressenter från utlandet.  

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet blir därför att undersöka vilka faktorer som kan påverka den ekonomiska 

tillväxten i de utvalda utvecklingsländerna. 

 

De faktorer vi valt att se till för att undersöka detta är hälsa, utbildning, BNP per capita, 

korruption, utländska direktinvesteringar per BNP, ekonomisk frihet, förändringen i 

populationstillväxten och statsskick. 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts är att undersökningen endast skall fokusera på utvecklingsländer. En 

definition om vad detta innebär kommer längre fram i arbetet (i fortsättningen kommer det att 

benämnas som U-land). Vi har tagit med U-länder från flera olika kontinenter för att komma upp i 

ett större antal länder, för att möjliggöra relevanta slutsatser. Därefter har tillgängligheten på data 

avgjort vilka länder som kommit med för att sedan dela upp länderna efter vilket statsskick som 

råder, eftersom det är en av variablerna som kommer att undersökas, antingen en demokrati eller 

diktatur. Vilket statsskick som representeras i länderna har tidskriften ”The Economist” fått 

avgöra, vad denna artikel har tagit hänsyn till vid kategoriseringen av de olika länderna kommer 

att diskuteras lite närmare i definitionsavsnittet. 
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1.3 Disposition  

Detta arbete är efter denna inledning uppdelad i åtta olika avsnitt. Först följer metoden där det 

kommer att gås igenom hur och varför vissa urval gjorts i uppsatsen. Därefter följer det ett 

förtydligande av vissa definitioner, så att du som läsare skall kunna ha en klarare bild av vad 

uppsatsen syftar till när vissa ordval används. Ett exempel på sådant ordval kan t.ex. vara U-land, 

vad menas egentligen med detta?  

 

Tidigare studier går igenom vad andra har forskat om kring ämnet, medan teoridelen förklarar de 

olika teorier som kommer att användas. I avsnittet om empiriskanalys går vi i sin tur igenom vilka 

variabler som har valts för att bäst förklara frågeställningen. Detta avsnitt kommer att ge en 

klarare bild av varför, hur och vad som förväntas av de olika variablerna samt vad de innebär för 

regressionen. Ett kort dataavsnitt för att sedan gå över till avslutningen med en analys- och 

slutsatsdelar, där vi går igenom vad undersökning har kommit fram till. 

2. Metod och urval 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten i U-

länder, där undersökningsmetoden för de åtta olika variablernas inverkan på den ekonomiska 

tillväxten har studerats genom tvärsnittsdata för år 2003 som genomförts med en linjär 

regressionsanalys. 

 

Urvalet av U-länder har skett genom ett bekvämlighetsurval genom att se till vilka länder som det 

fanns tillräckligt med data för, samt att den också var tillförlitlig genom att de kommer från 

oberoende organisationer, om så var fallet har de använts i undersökningen. Detta ledde till att 

Afrika kom att representeras av 19 länder, varav 6 ansågs demokratiska och de resterade 13 som 

diktaturer. Asien i sin tur fick fördelningen 7 demokratiska och en diktatur. Syd- och 

centralamerika hade 7 demokratier och 7 diktaturer. I sin helhet vart resultatet av urvalet 21 

demokratier och 20 diktaturer, sammanlagt en summa av totalt 41 länder.    

 

När det kommer till själva datainsamlingen så har den skett i form av statistisk sekundärdata, som 

hämtats från oberoende organisationer som världsbanken, UNPD, UNCTAD m.fl. Kurslitteratur 

och elektroniska tidskrifter har använts för tidigare studier och teoridelarna i arbetet, se gärna 

fotnoter för information om var viss information kommer ifrån. 
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3. Definitioner 

Utvecklingsland: Det finns flera definitioner av vad som är ett utvecklingsland men vi har valt att 

gå efter 2011 års Human Development index, där utvecklingsgraden i ett land mäts efter 

förväntad livslängd, läskunnighet och levnadsstandard. Där stor vikt läggs vid barnens 

välmående.1 

 

BNP per capita: Måttet BNP i sig kan förklaras med att det rör sig om det totala antalet varor och 

tjänster som produceras under en viss tidsperiod i ett land. BNP kommer alltså att påverkas av 

hur produktionen av varor och tjänster beter sig, t.ex. blir det en ökning av tillväxten så är det på 

grund av att produktionen ökar. Sedan delas BNP på den totala befolkning i landet så blir det ett 

mått som väldigt väl beskriver vilken levnadsstandard som råder i landet.2 

 

Demokrati  

Eftersom statsskick var en av faktorerna som undersöktes i uppsatsen, så fanns ett behov av att en 

oberoende organisation eller liknade kunde definiera vilket statsskick som rådde i samtliga U-

länder. År 2008 rankades världens länder under fyra grupper, här följer därför en definition av 

vad dessa innebär. Arbetet kommer dock bara ta hänsyn till de två huvud grupperna demokratier 

och diktaturer. 

 

Fullvärdig demokrati3: För att enklare förstå vad som innefattas under detta begrepp så kan det 

förklaras på så vis att politiska såväl som medborgliga rättigheter skall respekteras och detta görs 

möjligt eftersom det finns en politisk kultur som understödjer detta, vilket i sin tur kommer leda 

till att en demokrati växer sig stark. Detta begrepp innefattar även att makt fördelas effektivt så 

att ingen skall ha egen vinning av det, media skall vara oberoende och kunna erbjuda en bred 

variation för medborgarna. Rättsystemet bör verka oberoende från andra statliga instanser, samt 

att de rättsliga besluten som faktiskt tas ser till att verkställas, så att tron på rättssamhället 

upprätthålls. 

 

                                                 
1 UNDP 2011 
2 Ekonomifakta.se (2011-12-08) 
3 The Economist 2010, Sid: 31  
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Demokrati med anmärkning4: Skillnaden mellan denna och föregående demokratityp grundar 

sig främst i hur väl media får arbeta fritt. Men även styrningen, nivån på deltagande vid val samt 

hur väl utvecklad den politiska kulturen är av avgörande betydelse. Finns det t.ex. acceptans för 

mutor så ska det självklart ses som en svaghet inom politiken. Men överlag så är det en 

fungerande demokrati,  det är även den syn som denna uppsats kommer att ha.  

 

Diktatur 

Demokratiindexet använder ordet regim men i uppsatsen har vi använt oss av begreppet diktatur, 

ingen skillnad görs mellan de två.  När det gäller begreppen som ställs som demokratins motsatts 

dvs. diktatur, så delas även denna in i två undergrupper.  

 

Hybrida regimer5: I en stat med denna karaktär så lyckas inte ens valen genomföras utan att 

oegentligheter förekommer, vilket då betyder att de inte kan ses som varken fria eller rättvisa. 

Den politiska kulturen i sin tur genomsyras av en acceptans gentemot mutor, vilket med andra ord 

betyder att korruptionen är utbredd. Detta i sin tur leder till att rättsystemet har svårt att döma 

enligt lagen, vilket gör att de inte dömer på ett rättssäkert vis. Även inskränkningar på 

pressfriheten är omfattande vilket gör att journalister har svårt att verka fritt.   

 

Auktoritära regimer6: Den här kategorin uppfyller i sin tur följande kriterier. För det första är 

den politiska mångfalden begränsad om inte helt frånvarande. Det är här som de flesta av de så 

kallade ”rena” diktaturerna verkar, där visserligen demokratiska institutioner finns men deras 

funktion är oftast helt utan substans. Media får inte verka fritt då de oftast styr av staten själv 

(med kraftig censur), samt om det blir val så kan de inte klassas som fria och rättvisa. Dessutom så 

får rättsväsendet inte verka oberoende från staten.  

 

  

                                                 
4 Ibid, Sid: 31 
5 Ibid, Sid: 31-32 
6 Ibid, Sid: 32 
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4. Tidigare studier 

När det kommer till tidigare forskning finns det ett brett spektra av vad som kan påverka den 

ekonomiska tillväxten i olika länder så här följer efterforskning av några av faktorerna som valts 

till undersökningen. 

 

Att statsskicket i ett land är av betydelse för dess ekonomiska tillväxt är de som har studerat 

ämnet överens om men vilken och hur stor effekt det har på ett lands tillväxt är inte lika säkert. 

När det kommer till styrelseskick visar en studie som utförts på fattiga länder att diktaturer är 

bättre än demokratier på att skapa en långsiktig tillväxt på BNP, där landets utvecklingsnivå och 

befolkningsstorlek spelar stor roll7. Samtidigt som en annan studie visar att det på ett mer 

långsiktigt perspektiv är bättre med demokratier då diktaturer bara klarar av att skapa kortsiktiga 

“mirakel” som tillfälligt ger dem en kraftigare ökning av BNP, detta på grund av att diktaturer inte 

har någon motivation för att utveckla landet. Däremot är det ingen självklarhet att en demokrati 

automatiskt leder till en högre ekonomisk tillväxt.8 

 

Hur mycket korruption kan påverka ett land är också tveksamt där vissa forskare påstår att det 

finns så många typer av korruption som är så pass annorlunda från varandra att de har olika 

skadlig inverkan på den ekonomiska tillväxten, så pass att det inte går att fastställa om 

korruptionen själv påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land.9  

 

När det kommer till folkhälsans påverkan på den ekonomiska tillväxten så kan den visa sig på 

olika sätt, där en studie säger att även om det är svårt att mäta det direkta sambandet kan hälsa 

exempelvis genom lång medellivslängd och en frisk arbetande befolkning ge stora positiva 

effekter på tillväxten. Medan negativa effekter på hälsa genom olika externa effekter istället kan 

förstöra den framtida produktionskapaciteten genom att en sjukare befolkning leder till en lägre 

produktivitet vilket i framtiden kommer att ge en sämre ekonomisk tillväxt. Effekterna av att satsa 

på hälsa kan bli särskilt positiv i utvecklingsekonomier där de inte kommit så långt inom 

hälsovård och därmed kunna öka medellivslängden mer än ett redan utvecklat industriland.10  

 

                                                 
7 Schiffbauer och Shen, 2010, sid: 59–90 
8 Antić, 2004, sid: 773-803 
9 Svensson 2005, sid: 19-42 
10 Hermansson och Lundgren, 2008  
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Förutom en frisk befolkning är det till fördel att den är utbildad. En studie inom detta område 

visar att det finns ett starkt samband mellan BNP per capitatillväxt och utbildning, där det 

förutom det rent kvalitativa perspektivet på att de som utbildar sig bidrar till tillväxt också leder 

till positiva externa effekter. Detta genom att de som utbildat sig kan sprida kunskapen vidare 

genom att prata om det som de har lärt sig till vänner, kollegor och på så sätt sprida kunskap 

vidare. Det krävs dock att samhället tar vara på den nytta utbildningen ger.11 

 

När det kommer till hur utländska direktinvesteringar (FDI) kan påverka tillväxten i ett land finns 

det flera olika sätt, som exempelvis genom kapitalbildning, teknologisk överföring mellan länder, 

”spillover” effekt, humankapital och andra förbättringar som kan ses som en mycket positiv effekt 

på den ekonomiska tillväxten. Men först gäller det att attrahera utländska investerare och bästa 

sättet att göra det på är genom att ha så få brister som möjligt inom dessa områden12: 

 

 Frihandel 

 Skattelättnader 

 Finansmarknadens förordningar 

 Bankväsendet (finansiella system) 

 Infrastrukturens kvalitet 

 Skatteincitament 

 Marknadens storlek 

 Ekonomisk politisk stabilitet 

 

Vad de flesta dock är överens om är att när landet har en bra ledning och skydd av äganderätten 

så kommer det leda till ekonomisk tillväxt, det behövs också ett starkt ledarskap annars kommer 

det bara leda till anarki och dålig ekonomisk tillväxt. Statsskicket kan därför både vara sjukdomen 

och botemedlet för en ekonomi.13 

                                                 
11 Björklund och Lindahl, 2005 
12 Ozturk, 2007 
13 The world bank 2005 
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5. Teori  

5.1 Solowmodellen14 

Denna långsiktiga ekonomiska tillväxtmodell förutsätter att det endast finns två 

produktionsfaktorer, där den ena är kapital ( )och där den andra är arbetskraft ( ). Dessa två 

faktorer verkar under antagandet om att de har positiv, men avtagande marginell produktivitet. 

Detta leder i sin tur till att det produceras en given nivå av BNP ( ) med olika kombinationer av 

de två faktorerna. Solowmodellen förutsätter även att det råder jämvikt mellan det aggregerade 

sparandet och de aggregerade investeringarna i den berörda ekonomin. Sista antagandet i denna 

modell är att sparandets nivå ( ), representeras av en konstant och att den bestäms exogent. 

Modellen i sig består av två delar, dels av en aggregerad produktionsfunktion och dels av en 

funktion som är till för att förklara hur den aggregerade kapitalstocken förändras över tid.  

Den aggregerade produktionsfunktion är. 

 

    (   ) 

 

Ett antagande som modellen har, är att det rör sig om en linjärt homogen funktion som har 

konstant skalavkastning. Detta antagande säger oss också att vi opererar under en positiv men 

avtagande marginell produktivitet på de aktuella produktionsfaktorerna. Produktionsfunktionen 

som gavs kan även göras om för att passa in när det pratas i termer av per capita. För att nå fram 

till en färdig funktion så behövs det en matematisk härledning, men för enkelhetens skull så rör 

det sig egentligen bara om att dela produktionsfaktorerna och BNP med arbetskraften. Man får då 

fram följande funktion. 

 

 
 

 
  (

 

 
 
 

 
) där 

 

 
   står för BNP per capita och 

 

 
   står för kapital per arbetskraftsenhet.  

 

Den andra funktionen som denna modell innehåller är den aggregerade förändringen i 

kapitalstocken, som ser ut på följande vis.  

 

                 

 

                                                 
14 Debraj, 1998, sid: 64-71  
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Denna funktion ger oss tre variabler som kommer att ha påverkan på den långsiktiga 

förändringen på kapitalstocken. Dessa tre faktorer är sparandet per capita ( ), avskrivningstakten 

på befintligt kapital ( ) och befolkningstillväxten ( ). Sparandet per capita ( ) effekt på den 

långsiktiga förändringen av kapitalstocken följer jämviktsvillkoret som säger att sparandet ska 

vara lika stor som investeringarna per capita (   ). Skulle sparandet av någon anledning öka så 

skulle detta resultera i att även investeringarna per capita skulle öka och där av att ge en positiv 

förändring på kapitalstocken per capita ( ).15  

 

    
 

 
 

 

 
      

 

Avskrivningstaktens ( ) inverkan på   kommer istället att vara beroende av hur mycket av 

kapitalet som slits ut under den aktuella perioden. Skulle därför en stor del av kapitalet slitas ut 

under en viss period så skulle detta leda till en negativ effekt på   . Den sista faktorn som hade en 

påverkan på   är hur befolkningstillväxten ( ) beter sig. Om befolkningstakten ökar och om vi 

förutsätter att vi har en given kapitalstock, så kommer det att resultera i att det finns en mindre 

mängd tillgängligt kapital per andel arbetskraft. Effekten kommer därför att vara negativ på  .  

 

Var ska landet befinna sig för att få en hållbar ekonomisk tillväxt? Enligt Solow så är det när landet 

befinner sig i ”steady state” (  ), dvs. att förändringen i kapital per arbetskraftsenheten är lika 

med noll (    ). För att utveckla vad ”steady state” betyder och vad som efterfrågas i denna 

lösning så går det att använda sig av den tidigare funktionen som handlade om 

kapitalförändringen (              ). På grund av ovanstående, så kommer den 

aggregerade kapitalstocken i ”Steady state” att behöva uppfylla följande villkor. 

 

              

 

Vänster sida om lika-medtecknet representerar den nya mängden av kapital per capita som 

kommer att skapas under den aktuella perioden. Medan höger sida representerar det som 

kommer leda till minskning av kapital per capita.  

 

                                                 
15 Carlin och Soskice, 2006, sid: 470-481  
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Men vad händer egentligen i ”steady state”? Som tidigare nämnts så gäller villkoret     , men 

om detta skulle ändras (    ) genom exempelvis en förändring i befolkningstillväxten så 

kommer en automatisk process inledas som strävar mot att jämviktsvillkoret och stabilitet ska 

återkomma (    ).  Genom att gå från en ”stedy state” nivå till en annan så får du under denna 

förflyttning en ekonomisk tillväxt eller stagnation, detta beroende på vilka förutsättningar som 

förändras. 

 

Som en summering av denna modell så kan det sägas att BNP per capita inte förändras alls 

(    ), vilket i sig beror på att det inte kommer ske någon förändring i kapital per 

arbetskraftskvot. Det kan återkopplas till att insatsfaktorerna ökar i samma takt, där av kommer 

inte förändringen att synas.  

5.2 Solow med teknologisk förändring 16,17 
Solowmodellen kan även modifieras än aning, för att på så vis även ta hänsyn till vad som händer 

om det sker teknologiska förändringar. Anledningen till denna modifikation är för att modellen 

inte kunde se en förändring i måttet BNP per capita ( ).  

 

När modellen nu även tar hänsyn till teknologisk förändring så kommer det även till två nya 

antagande. Det första antagandet säger att på grund av förändringen i teknologin så kommer 

arbetskraften kunna bli mer effektiv än innan vilket leder till ökad produktivitet. Medan det andra 

antagandet säger att arbetskraften kan komma att påverka produktionen på grund av 

populationstillväxten ( ). En annan nyhet i detta synsätt är att vi pratar om effektiv arbetskraft 

( ) istället för bara arbetskraft ( ). Effektiv arbetskraft benämns nu med   vilket ger följande 

formel. 

 

  ( )   ( )   ( ) 

 

För att se hur mycket den framtida kapitalstocken kommer att påverkas av de nya antagandena så 

tas följande funktion fram. 

 

   ̂     ̂  (   ̂     ̂     ̂) 

 

                                                 
16 Debraj, 1998, sid: 71-73 
17 Carlin och Soskice, 2006, sid: 481-490 
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   är ett mått på hur tillväxten av ny teknologin kommer att påverka arbetskraftens 

produktivitet, detta kommer i sin tur avgöra hur stor förändringen blir på  ̂ (i termer av 

effektiv arbetskraft).  

 Specifikt kan det sägas att  ̂ handlar om hur stor andel kapital som varje enhet effektiv 

arbetskraft har tillgång till.  

   ̂ handlar i sin tur om hur stor mängd BNP som varje enhet av effektiv arbetskraft bidrar 

med. I detta fall så kommer ”steady state” att återigen uppnås när vi inte har någon 

förändring i  ̂.   

 

Slutsatsen av denna modell blir därför följande. Om vi förbättrar den befintliga teknologin så 

kommer följderna vara att arbetskraften blir mer produktiv och i modellen så kommer det ses 

som att   ökar.”Steady state” lösningen kommer att påverkas på så vis att den effektiva 

arbetskraften och kapitalstocken kommer att öka med  .   kommer även att ge följdverkningar på 

den aggregerade BNP i form av att den kommer att öka lika mycket. Om populationstillväxten är 

oförändrad (    ) så kommer även BNP per capita ( ) att öka med  .  

5.3 Konvergens 18,19 
Konvergens teorin handlar om upphinnar ekonomier och går ut på att fattiga länder i allmänhet 

kommer att växa snabbare ekonomiskt sätt än rika länder, och på så vis kommer deras BNP att 

växa ikapp de rika ländernas BNP. Teorin menar att ett land som anses fattigt kan hoppa över ett 

steg som de industrialiserade länderna redan har genomgått, detta eftersom länderna direkt kan 

anamma ny teknologi från de industrialiserade länderna och på så viss undvika gammal teknologi 

som fortfarande används i de industrialiserade ekonomierna. Grund idén ligger ändå i tanken om 

vad en förbättring av kapitalet skulle ha för effekt på arbetaren, i termer av produktivitet. En liten 

förändring av kapitalet i ett fattigt land skulle ha en större effekt på produktiviteten och därmed 

ge större vinster, än vad en lika stor förändring i kapitalet skulle ha i ett land som redan har 

mycket kapitalet, dvs. ett rikt land. I ett sådant land skulle kapital förändringen inte ha lika stor 

effekt på arbetaren och därmed inte heller någon påvisbar effekt på produktiviteten. 

 

                                                 
18

 Carlin och Soskice, 2006, sid: 490-501 
19

 Economist.com 
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5.4 Humankapitalmodellen20 

Teorier som förklarar teknologisk förändring är bland annat humankapitalmodellen. I denna teori 

så lyfts betydelsen av utbildad arbetskraft fram och vilka effekter detta i sin tur kommer att ha på 

den ekonomiska tillväxten. Men innan modellen förklaras lite mer ingående så ska modellens 

antagande klargöras.  

 

Antaganden som görs är att populationstillväxt ( ) kommer att vara konstant, avskrivningarna 

( ) kommer ingen hänsyn tas till och förutsätts därför vara lika med noll.21 Tillväxten i teknologin 

( ) är vad denna modell kommer att förklara, så fokus för denna modell ligger därför på 

arbetskraftens produktivitet som kommer att bestämmas av dels hur mycket som satsas på 

utbildning, men också hur mycket arbetsträning varje anställd har tillgång till. Detta är en 

jämviktsmodell vilket innebär att när det satsas på utbildning och arbetsträning så kommer det 

att ses som en investering ( ), vilket i sin tur kommer att leda till att efterfrågan på sparandet ( ) 

kommer att öka (   ). Sparandet kommer i denna modell därför att finansiera både 

investeringar i det fysiska kapitalet ( ), samt investeringar i humankapitalet ( ).  

 

Aggregerade produktionsfunktionen som nu används är även i detta fall linjärt homogen och ser 

då ut på följande vis. 

 

           

 

 Att funktionen är linjärt homogen innebära att den har konstant skalavkastning, vilket i sin tur 

betyder att om   och   ökar med samma proportioner så kommer det att resultera i en effekt av 

samma proportioner på  . Linjärheten antyder också att produktionsfaktorerna kommer att ha 

positiv men avtagande marginell produktivitet.  

 

Eftersom denna modell har en hel del likheter med den tidigare nämnda Solowmodellen så 

kommer denna modell att ha ett ”steady state”. I detta tillstånd så kommer   och   att växa i 

samma takt. Det kommer i sin tur innebära att den aggregerade     och                har 

samma tillväxttakt som faktorerna som styr produktionen (det ska även nämnas att de aktuella 

faktorerna,   och   kan öka i mängd). En ökning i   kan bland annat komma från att investeringar 

                                                 
20 Debraj, 1998, sid: 100-105 
21

 Debraj, 1998, sid: 101 
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görs i det fysiska kapitalet, som t.ex. att köpa nya maskiner. Medan en ökning i   kan komma från 

att ekonomin i fråga satsar på utbildning, vilket leder till ökat värde på humankapitalet.  

 

5.5 Forskning och utvecklingsmodellen22 
Teorin som följer bygger på att förklara den teknologiska förändringen som Solowmodellen antog 

vara exogen. I denna modell finns det två sektorer, en som producerar varor och tjänster och en 

som jobbar för förbättringar av existerande teknologi, det vill säga göra den mer effektiv. För 

sektorn som producerar varor och tjänster så ges en produktionsfunktion enligt fölande. 

 

  ( )   ( )   ( )  (   )    

 

Där  ( )är på vilken nivå som teknologin befinner sig på för perioden ( ),  ( ) representerar 

kapitalet för perioden ( ) och termen (   ) står för den delen av arbetskraften som är allokerad 

till produktionen av varor och tjänster. Faktorn (   )    är den del av humankapitalet som är 

allokerad till forsknings- och utvecklings investeringar. Sedan finns det även en 

produktionsfunktion som representerar den del av arbetskraften som är allokerad till 

utvecklandet av teknologier. Här följer produktionsfunktionen för nya teknologier. 

 

 (   )   ( )

 ( )
      (   )    

 

I det här fallet står termen (   )    för den resterande delen av humankapitalet som jobbar 

inom sektorn för forskning och utveckling och   visar på vilken kunskapsnivå som den aktuella 

ekonomin befinner sig i. Kapitalstocken bestäms i denna modell enligt följande funktion. 

 

 (   )   ( )     ( )  

 

Det som Solowmodellen inte förklarar är var den teknologiska förändringen kommer ifrån, vilket 

denna modell tar hänsyn till. Teknologisk förändring beror på humankapitalstocken som finns i 

landet, vilket i sin tur beror på nivån av utbildning som landet har. Teknologisk utveckling 

kommer därför komma från att humankapitalet allokeras till forskning och utveckling i form av 

investeringar.   

                                                 
22 Debraj 1998, sid: 109-111 
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6. Empirisk analys 

Här följer en beskrivning av den modell och variabler som har använts, i syfte att se vilka faktorer 

som är av betydelse för U-länders ekonomiska tillväxt. Den data som används till de oberoende 

variablerna är från 2003 för alla länder.  

Regressionsmodellen:                                                                                                                                   

                                                              

         

Tabell 1: En sammanfattande översikt av variablerna och deras förväntade utfall 

Variabel Beskrivning Förkortning Källa 
Förväntad 

resultat 

Y Tillväxten i BNP        Penn World table23 
Beroende 

variabel 

X1 Hälsa H World Bank24 - 

X2 Utbildning Utb UNPD25 + 

X3 BNP per capita BNP/C Penn World table26 + 

X4 

Utländska direkt 

investeringar 

FDI 
UNCTAD27 + 

X5 Ekonomisk frihet E.F Free the world28 + 

X6 Korruption 
Korr Transparency 

international29 
+ 

X7 Populations tillväxt  Pop.T World Bank30 - 

X8 
Dummy för 

demokratier/diktaturer 

Dem 
The Economist31 + 

 

                                                 
23

 Penn World table (2011-12-14) 
24

 worldbank.org (2011-11-16) 
25

 undp.org (2011-11-15) 
26

 Penn World table (2011-12-14) 
27

 unctad.org (2011-11-16) 
28

 Free the World, Sid: 15-18 
29

 transparency.org (2011-12-12) 
30

 worldbank.org (2011-12-16) 
31

 The Economist, Sid: 3-8 
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6.1 Beroende variabel 
Tillväxten i BNP per capita (      ) 

Eftersom målet med uppsatsen var att mäta vad som påverkar den ekonomiska tillväxten, så blir 

tillväxten i BNP per capita ett självklart mått på denna utveckling då den ser till den 

genomsnittliga ökningen/minskningen av ett lands ekonomiska tillväxt  (
   

      
). Data som 

använts till denna variabel är den genomsnittliga förändringen mellan 1999-2009, anledningen till 

detta intervall är för att undvika att få med faktorer som bara påverkat ett enskilt år. 

 

6.2 Oberoende variabler  
De oberoende variabler i regressionen är hälsa, utbildning, BNP per capita, FDI per BNP, 

ekonomisk frihet, korruption, förändring i populationen och utöver dessa har också en 

dummyvariabel inkluderats för statsskick. Detta gjordes för att kunna särskilja dem åt och för att 

på så vis kunna se vilken effekt statsskicket hade på den ekonomiska tillväxten.  

 

Hälsa (H) 

En god grund till ekonomisk tillväxt ligger i en arbetsam befolkning som tillför en god 

produktivitet. Om sjukvård är av central betydelse för de styrande så leder detta förhoppningsvis 

till förlängd livslängd, vilket betyder en längre tid i arbetslivet och på så vis bidrar befolkningen 

till en längre påverkan på landets BNP.32   

Solowmodellen kan komma att påverkas i form av ökande produktion, detta på grund av ökad 

medellivslängd. Effekten på BNP per capita kan då antingen vara positiv, negativ eller oförändrad 

beroende på vilken av faktorerna som växer snabbast.  Variabeln kan även förklaras av 

humankapitalmodellen, som säger att en effekt av ökad livslängd kommer leda till mindre kapital 

per anställd (om investeringarna på kapitalet hålls konstant) och därför ha en negativ påverkan 

på produktionen och i sin tur på BNP per capita. De båda modellerna menar att en ökad livslängd, 

kommer att påverka BNP per capita negativt eller att den förblir oförändrad, eftersom resurser 

kommer behövas fördelas på fler.33 Detta är en förenklad syn eftersom den är beroende på vid 

vilken ålder populationen dör, tas alla ålderskategorier med så blir det negativt för tillväxten. Om 

enbart den arbetsföra delen av befolkningen tas med och de dör i arbetsför ålder går landet miste 

om flera års påverkan på produktionen som skulle vara positivt för landet om de levde längre, 

                                                 
32 Hermansson och Lundgren, 2008 
33 Carlin och Soskice, 2006, sid: 511, 535-537 
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men då vi ser till hela befolkningen kommer hälsan fortfarande ha en negativ inverkan då den 

även leder till en ökning av den icke arbetsföra befolkningen. 

Vi har valt att använda oss av förväntad medellivslängd för landets invånare som ett mått på 

sjukvård och hälsa eftersom en mer utvecklad sjukvård leder till att medellivslängden i regel ökar 

och därmed kan påverka den ekonomiska tillväxten under än längre tid. Förväntat resultat på den 

ekonomiska tillväxten är negativt, om det är så att investeringar på kapitalstocken hålls konstant 

eller växer i långsammare takt, då fler måste samsas om resurserna. 

Utbildning (Utb) 

En utbildad arbetskraft kan på arbetsmarknaden anses mer kapabel att klara av mer komplexa 

och avancerade arbetsuppgifter, och kan därför anses mer effektiv och på så vis även ses som mer 

produktiva.  Denna variabel valdes för att ge en indikator av hur mycket varje U-land spenderade 

på utbildning och vilken kvalitet som utbildning hade under det undersökta året. På så vis fick 

undersökning en uppskattning av vad värdet på humankapitalet var.  

 

Utbildning är en viktig del av ett lands välfärd, med en variabel på utbildning kan de endogena 

teorierna användas som en förklaring på vart den teknologiska utvecklingen kommer ifrån. Den 

valda teorin humankapitalmodellen, hävdar att ett ökande humankapital i sig kommer att ge en 

ökande, positiv tillväxt på BNP per capita, då en utbildad arbetskraft anses mer effektiv och på så 

vis även mer produktiv.  

Ett utbildningsindex34 har använts för att visa utbildningsgraden i länderna. Den ser till olika 

saker som utbildningsnivå där de har tre olika nivåer, från grundskola, gymnasiet och avancerade 

studier, där den inte tar hänsyn till ålder (det räknas ut som en procent av befolkningen och den 

teoretiska skolåldern för de tre nivåerna). Indexet ser också till läskunnigheten bland vuxna och 

hur stor del av befolkningen som utbildar sig med hänsyn till de tre nivåerna, där två tredjedelars 

vikt ges till läskunnigheten och en tredjedel till utbildnings nivån35. Det förväntade resultat på 

denna variabel var att det skulle komma att ha en positiv påverkan på BNP per capitatillväxten. 

 

 

                                                 
34

 undp.org (2011-11-15) 
35 Meier och Rauch, 2005, sid 5 
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Real BNP per capita (BNP/C) 

Då det i undersökningen fanns ett behov av att klargöra vilken levnadsstandard som rådde i de 

aktuella U-länderna, så kom måttet BNP per capita till användning. Det kan ses som ett mått på 

levnadsstandard på grund av att det ger oss en visserligen grov bild då den inte visar specifikt hur 

tillgångar fördelas i landet36, men än dock ett mått på hur fördelningen av de producerade varorna 

och tjänsterna blir. Det kan vara så att fördelningen i landet är väldigt orättviss men måttet gör 

det ändå möjligt att jämföra standarder länder i mellan.  En annan användning av detta mått 

skulle kunna vara att det ger oss en indikator på om det förekommer sparande i länderna som 

undersöks, för skulle det vara så att levnadsstandarden är god så finns det möjlighet att inte 

förbruka hela sin inkomst på till exempel mat och därför lägga det på sparandet.   

 

Teorin som berör denna fråga är Solowmodellen. Den säger oss att om sparandet skulle öka, så 

skulle även investeringarna öka (   ). Detta skulle i sin tur leda till en period av ökande BNP per 

capita på grund av att investeringar görs på kapital, som i sin tur intensifierar produktionen till att 

bli mer produktiv. 37 

 

Detta mått är i reala termer vilket innebär att hänsyn har tagits till inflationen. Det resultat som 

förväntas utav denna variabel är att den kommer kunna vara utav positiv betydelse för den 

ekonomiska tillväxten, frågan är dock hur stor denna kommer att vara, vilket kommer att bero på 

hur stort sparandet är. 

 

Korruptionsgrad (Korr) 

Följande variabel har ansetts intressant för undersökningen då korruption kan verka 

avskräckande för genomförandet av investeringar, både inom landet och av investeringar från 

utlandet. Synsättet är att en hög korruption kommer att ha en negativ effekt på investeringarna, 

vilket i sin tur också kommer att påverka den beroende variabeln negativt. Om inga investeringar 

görs på forskning och utveckling så kommer produktionen inte kunna effektiveras och på så vis 

inte heller ge en förbättrad nivå på BNP per capita, samma effekt blir det utav uteblivna 

investeringar på kapital. Är det så att samhället i sig genomsyras av korruption, så kommer detta 

ha en inverkan på ekonomin.  

 

                                                 
36 Blanchard, 2009, sid:46 
37 Carlin och Soskice, 2006,  sid: 470-481  
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Tillväxtmodeller i sig nämner inte direkt vilken effekt korruption kommer att ha på tillväxten, 

utan de nämner mer vad som behöver uppfyllas eller vilka förutsättningar som ger positiva 

effekter på den beroendevariabeln. Till denna variabel kan i princip de flesta teorierna som valts 

kopplas, detta eftersom alla teorier kräver att investeringar görs i antingen i fysiskt kapital eller 

på forskning och utveckling, för att på så vis förbättra och effektivisera produktionen. Är det då så 

att dessa investeringar uteblir på grund av rädslan för korruption, så kommer det i sin tur vara 

negativt för den beroende variabeln. 

 

Denna variabel har tagits från ett index38 där 10 innebar att ingen korruption existerade och 0 var 

dess motsats. Med denna information kommer vi att förvänta oss att låg korruption kommer ha en 

positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten, därmed förväntar vi oss också positivt värde på 

koefficienten. 

 

FDI per BNP (FDI) 

FDI per BNP är ett mått som visar hur stor procentandel utav ländernas egna 

bruttonationalprodukter som består utav utländska direktinvesteringar. Detta kom att vara 

intressant eftersom vi då fick ett ungefärligt mått på hur mycket som kom att investeras i länderna 

i fråga och hur stor del av BNP som består av dessa investeringar.  

 

Den valda variabeln kan förklaras utav alla de valda teorierna, detta eftersom de alla förutsätter 

att investeringar måste göras i så väl som fysiskt kapital som på forskning och utveckling. Utan 

dessa investeringar så kommer effekten på den valda beroende variabeln att vara avtagande.  

 

Det som därför kom att förväntas utav detta resultat var att det skulle komma vara utav positiv 

betydelse att länderna fick investeringar från utlandet.  

 

Ekonomisk frihet (E.F) 

För att även undersökningen skulle innefatta vilka möjligheter som fanns för medborgarna i de 

undersökta U-länderna att bedriva egen ekonomisk verksamhet, så fanns det ett behov av ett mått 

på hur den ekonomiska frihetsgraden var i länderna. Dessutom är det en variabel som är viktig för 

att se om landet är intressant för utländska investeringar, eller om landet t.ex. har ett för komplext 

skattesystem, som istället kan verka som avskräckande anledningar till att investera. Denna 

                                                 
38

 transparency.org  (2011-12-12) 
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variabel, innefattar sådana områden som påverkar företagandet. Dessa områden är av viktig 

karaktär då det kan vara utav avgörande betydelse för om det är värt att investera i forskning och 

utveckling. 

 

R & D modellen förutsätter visserligen inte att ett land i sig måste föra en policy för att öka 

forskning och utveckling, men enligt modellen så finns det nytta av att göra så, om det är så att 

landet vill verka för att öka produktionen och då även BNP (om det då även förutsätts en konstant 

populationstillväxt så kommer det att kunna leda till ökad BNP per capita).    

 

Indexet ”Free the world”39 som använts, presenterar varje år en ranking över den ekonomiska 

friheten världen över. Det som granskas och undersöks i detta index är fem ganska breda 

områden som rör kring samhällets uppbyggnad. Dessa är områdena som undersöks 

 Storleken på statsapparaten och hur väl den fungerar. 

 Äganderätten och hur väl det juridiska systemet fungerar. 

 Tillgång av kapital eller pengar i sin renaste form.  

 Frihandel och tullar. 

 Kredit, arbetsmarknads och företagsregleringar.  

Så denna variabel var ett relativt brett spektrum om hur företagandet kan se ut i de U-länder som 

undersöktes. Det som förväntades utav denna variabel var att den skulle vara utav positiv 

betydelse för resultatet, detta eftersom utan ett förmånligt ekonomiskt klimat så finns det heller 

inget utrymme för investeringar, och på så vis ingen möjlighet till en ökning av BNP per capita.  

 

Populationstillväxt ( Pop.T) 

Detta ansågs vara en intressant variabel av flera skäl, men huvudorsaken var att en kraftigt ökad 

befolkningstillväxt kan leda till en försämrad ekonomisk tillväxt. Det kan i U-länder finnas en syn 

på att barn kan funka som en säkrad pension. Skulle så vara fallet så kommer det vara en indikator 

på att landet inte kommit så långt i frågan om till exempel pensionssystem eller för att vara mer 

precis, att de har en avsaknad av socialt skyddsnät. Detta på grund av att när ett land går från att 

vara ett U-land mot att bli ett mer industrialiserat land så minskar också barnafödandet i landet, 

samtidigt som den ekonomiska välfärden i genomsnitt ökar, detta genom att industrialiseringen 

leder till ett mer utvecklat samhälle med fler jobb och bättre välfärd vilket gör att människor kan 

                                                 
39 Freetheworld.com (2011-11-17) 
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försörja sig själva utan att behöva skaffa fler barn för att säkra sin pension. Det lägre 

barnafödandet tillsammans med att landet utvecklas leder därmed till en förbättrad ekonomisk 

tillväxt. 40  

 

Variabeln populationstillväxt kan förklaras av två av de valda teorierna, dels Solow samt 

humankapitalmodellen. Vad en förändring av befolkningen har för effekt på Solowmodellen kan 

förklaras på följande vis. En avtagande takt på befolkningen kommer att ge ett resultat på 

modellen i form av att BNP per capita ökar under en vis period (när landet rör sig från ett ”Steady 

state” till ett annat), denna effekt kommer dock att avta på grund av modellens antagande om att 

avkastningen på kapitalet är just avtagande. Så på kortare sikt kan en minskning i populationen se 

ut att verka positivt på den valda beroende variabeln. Humankapitalmodellen säger även den att 

det kommer finnas en positiv effekt på BNP per capita om det är så att populationens tillväxt är 

avtagande, för i denna modell kommer då arbetsstyrkan bli mindre. Resultatet av detta blir att det 

kommer finnas mer kapital per anställd och dels att det humana kapitalet i sig kommer att öka i 

värde eftersom minskad arbetsför befolkning får tillgång till bättre utbildning.41  

 

Vi förväntar oss ett resultat som är negativ desto större populationstillväxten är, detta i enlighet 

med valda teorier.  

 

Dummy (Dem) 

Dummyvariabeln representerar statsskicket som råder i de enskilda länderna. Då U-länder har en 

stor variation av olika typer av statsskick så kan detta ha en påverkan på hur stor den ekonomiska 

tillväxten är för landet. Så för att påvisa om det finns en skillnad i tillväxten av BNP under de olika 

statsskicken så används en dummyvariabel som är lika med 1 i de fall landet är en demokrati och 

0 i de fall det är en diktatur. Dummyvariabeln gör det därmed möjligt att göra regressionen med 

alla 41 länder samtidigt istället för att dela upp dem i två separata modeller.   

 

Här förväntas resultatet bli positivt i de fall landet är en demokrati, då en demokrati kan ha ett 

mer långsiktig förhållningssätt till landets ekonomiska tillväxt.42  

 

                                                 
40 Debraj 1998, sid: 314-317 
41 Carlin och Soskice, 2006, sid 511 
42 Antić, 2004, sid: 773-803 
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7. Data 

I det här avsnittet finns all data för respektive land och de variabler som använts i arbetet och i 

den kommande regressionsanalysen. För en bättre överblick är tabellerna uppdelade efter vilken 

kontinent länderna tillhör. I vårt urval representeras Afrika av 19 länder, Sydamerika 14 och 

Asien 8. 

 

Den beroende variabeln  BNP/C som står först i tabellerna är den genomsnittliga förändringen 

mellan 1999-2009, medan de oberoende variablerna har data från 2003. BNP/C är ett mått på 

landets levnadsstandard där högre värde motsvarar i snitt en högre standard, måttet är i dollar. 

FDI visar hur stor del av landets BNP som består av utländska direkt investeringar. Utbildningen 

är ett index som går upp till 1 vilket innebär en utbildad arbetskraft. Hälsan visar befolkningens 

förväntade livslängd. Ekonomisk frihet och korruptionen är två index som går upp till 10 där det 

högsta värdet innebär att landet har en öppen handel med stor ekonomisk frihet och att det inte 

finns någon korruption.  Pop.T är den genomsnittliga ökningen av landets befolkning under 

innevarande år. Den sista variabeln (Dem) står för om ett land har demokrati eller inte genom en 

dummy variabel där en 1 representerar att landet har ett demokratiskt statsskick.   

 
Tabell 2: Afrika 
 
Land  BNP/C BNP/C FDI Utb H E.F Korr  Pop.T Dem 

Botswana 1,038017 8364,21 0,144 0,693 49 6,85 5,7 1,2 1 
Kamerun 1,034754 1679,14 0,195 0,52 49 6,06 1,8 2,3 0 
Rep Kongo 1,086358 1606 0,69 0,523 55 4,71 2,2 2,3 0 
Elfenbenskusten 1,029575 1254,92 0,26 0,304 51 5,93 2,1 1,6 0 
Ghana 1,067199 1012,9 0,248 0,574 60 6,68 3,3 2,4 1 
Kenya 1,031904 1091,82 0,07 0,582 52 6,92 1,9 2,6 0 
Madagaskar 1,03005 709,39 0,05 0,497 62 6,07 2,6 3 0 
Malawi 1,041501 504,39 0,169 0,41 47 6 2,8 2,6 0 
Mali 1,043499 822,57 0,157 0,27 48 6,12 3 3,1 1 
Mauritius 1,045019 8085,79 0,134 0,659 72 6,89 4,4 1 1 
Namibia 1,05943 4147,89 0,6 0,617 57 6,59 4,7 1,8 1 
Nigeria 1,11855 1570,95 0,433 0,442 48 5,82 1,4 2,5 0 
Senegal 1,034054 1328,05 0,05 0,385 57 5,7 3,2 2,7 0 
Sierra Leone 1,082264 644 0,316 0,304 42 5,68 2,2 4,9 0 
Sydafrika 1,060895 5851,15 0,279 0,705 52 7,1 4,4 1,3 1 
Tanzania 1,067511 753,73 0,355 0,454 52 5,91 2,5 2,6 0 
Uganda 1,058752 806,73 0,213 0,475 48 6,62 2,2 3,2 0 
Zambia 1,154494 807,23 1,071 0,48 43 6,72 2,5 2,3 0 
Zimbabwe 0,975156 148,15 0,225 0,566 43 3,77 2,3 0 0 
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Max 1,154494 8085,79 1,071 0,705 72 7,1 4,7 4,9 1 

Min 0,975156 148,15 0,05 0,27 42 3,77 1,4 0 0 

Medel 1,05573589 2167,84 0,298 0,498 51,9 6,11 2,9 2,3 0,32 
 

         

          

          Tabell 3: Sydamerika 

 
Land  BNP/C BNP/C FDI Utb H E.F Korr  Pop.T Dem 

Bolivia 1,049447567 2999,5 0,57 0,749 64 6,36 2,3 1,9 0 
Brasilien 1,048568171 7312,9 0,24 0,662 71 5,86 3,9 1,3 1 
Colombia 1,063325699 5558,3 0,216 0,667 72 5,63 3,7 1,6 1 
Dominikanska 
Republiken 

1,059092633 6883,5 0,169 0,616 72 6,08 3,3 1,5 1 

Ecuador 1,059185764 4866,9 0,298 0,686 74 5,92 2,2 1,7 0 
El Salvador 1,040551825 5396,3 0,218 0,637 70 7,25 3,7 0,3 1 
Guatemala 1,041419935 5267 0,2 0,438 69 6,61 2,4 2,5 1 
Haiti 1,016554234 1266,5 0,042 0,406 59 6,49 1,5 1,6 0 
Honduras 1,041012964 2958,4 0,244 0,574 71 6,68 2,3 2 0 
Nicaragua 1,031860697 1993,1 0,48 0,525 71 6,67 2,6 1,3 0 
Paraguay 1,031172994 3188,7 0,196 0,643 71 6,22 1,6 2 0 
Peru 1,073894923 4825,6 0,21 0,704 72 7,07 3,7 1,3 1 
Uruguay 1,050742161 6791,6 0,149 0,763 75 6,63 5,5 -0,2 1 
Venezuela 1,074918948 5387,9 0,495 0,691 73 4,07 2,4 1,8 0 

 
Max 1,074919 7312,9 0,495 0,763 75 7,25 5,5 2,5 1 

Min 1,016554 1266,5 0,042 0,406 59 4,07 1,5 -0,2 0 

Medel 1,048696 4621,2 0,266 0,626 70,3 6,26 2,9 1,5 0,5 

 
 
Tabell 4: Asien 
 
Land  BNP/C BNP/C FDI Utb H E.F Korr  Pop.T Dem 

India 1,080987 1993,91 0,054 0,45 63 6,42 2,8 1,6 1 

Indonesia 1,056577 3044,58 0,044 0,584 67 6,26 1,9 1,3 1 
Malaysia 1,05935 8879,72 0,374 0,73 73 6,64 5,2 2,2 1 

Pakistan 1,038967 1804,16 0,09 0,386 64 5,49 2,5 1,8 0 

Papua New 
Guinea 

1,062097 1749,31 0,033 0,335 60 5,89 2,1 2,5 1 

Filipinerna 1,048326 2188,77 0,136 0,684 67 6,95 2,5 2 1 

Sri Lanka 1,068854 2924,66 0,1 0,68 73 6,11 3,4 1,2 1 

Thailand 1,05522 6305,46 0,343 0,597 73 6,66 3,3 1,1 1 

 
Max 1,068854 8879,72 0,374 0,73 73 6,95 5,2 2,5 1 

Min 1,038967 1749,31 0,033 0,335 60 5,49 2,1 1,1 0 

Medel 1,058797 3611,32 0,147 0,556 67,5 6,3 2,96 1,7 0,88 
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8. Analys och resultat 

Här följer resultaten av den genomförda regressionsanalysen, först presenteras resultaten för att 

sedan följas av en analys och diskussion om de olika resultaten. Det är genomfört i fyra steg där 

variablernas relevans har testats genom fyra olika uppsättningar av modeller innehållande olika 

många variabler. Detta har gjorts för att se hur och vilka variabler som påverkar relevansen för 

modellen och hur de påverkas av varandra. 

8.1 Resultat av modellerna 
 

Tabell 5: Regression 1 och 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard error i parantes, 

*** Signifikans på 0,1 procents nivå 

** Signifikans på 1 procents nivå 

* Signifikans på 5 procents nivå 

  

Variabler 
Modell 1 Modell 2 

Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Intercept 
1.008627 

(0.014639) 

< 2e-16 

*** 

1.008 

(0,01484) 
< 2e-16 

*** 

Dem 
0.028134 

(0.008727) 

0.00269 

** 

0,02753 

(0,009130) 
0.00475 

** 

Korr 
-0.004516 

(0.004065) 
0.27386 

-0,005118 

(0,004701) 
0.28364 

FDI 
0.093959 

(0.015992) 

0,00000102 

*** 

0,09356 

(0,01627) 
0,00001.65 

*** 

Pop.T 
0.010872 

(0.003819) 

0.00724 

** 

0,01119 

(0,004050) 
0.00907 

** 

BNP.C   
5.241e-07 

(1.973e-06) 
0.79209 

R2 0.5546 0.5555 

Adj-R2 0.5051 0.492 

Antal länder 41 41 
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Enligt modell 1 så är koefficienten för demokratin positiv och av signifikans på 1-procentsnivån. 

Korruptionen har en negativ koefficient, men är inte tillräcklig för att vara signifikant. FDI har en 

positiv koefficienten som har högst signifikans av variablerna på 0,1-procentsnivån. 

Populationstillväxten har även den en positiv koefficient som är signifikant för vår beroende 

variabel på 1-procentsnivån.   

 

För modell 2 är tecknen på koefficienterna och signifikansnivåerna för variablerna som ingick i 

föregående modell oförändrade. Den nytillkomna variabeln BNP per capita har en positiv 

koefficient men är insignifikant, vilket innebär att den inte har något samband till den beroende 

variabeln och därmed ingen påverkan på den ekonomiska tillväxten. Det går bland annat att se 

genom att nivåerna på   är så gott som oförändrad medans den justerade   har minskat med 

0,01. 

 

Tabell 6: Regression 3 och 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler 
Modell 3 Modell 4 

Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Intercept 
0,9958 

(0,03417) 

< 2e-16 

*** 
0,9843 

(0,04334) 
< 2e-16 

*** 

Dem 
0,02695 

(0,009347) 

0.00678 

** 
0,02572 

(0,01007) 
0.0156 

* 

Korr 
-0,004256 

(0,005198) 
0.41861 -0,004598 

(0,005450) 
0.4051 

FDI 
0,09470 

(0,01670) 

0,0000023 

*** 
0,09482 

(0,01773) 
0,00000721 

*** 

Pop.T 
0,01166 

(0,004257) 

0.00972 

** 
0,01130 

(0,004751) 
0.0235 

* 

BNP.C 
-5.294e-08 

(2.440e-06) 
0.98281 6.532e-09 

(2.601e-06) 
0.9980 

H 
0,0001813 

(0,0004404) 
0.68316 0,0001638 

(0,0004763) 
0.7331 

E.F 
 

 
 0,002411 

(0,005055) 
0.6366 

Utb 
 

 
 -0,0004462 

(0,03969) 
0.9911 
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Standard error i parantes, 

*** Signifikans på 0,1 procents nivå 

** Signifikans på 1 procents nivå 

* Signifikans på 5 procents nivå 

 

För modell 3 så har de variabler som vi först använde i modellen fortfarande oförändrade tecken 

och signifikansnivå. Den nytillkomna variabeln hälsa är insignifikant och har inget samband med 

den ekonomiska tillväxten.   är fortfarande på samma nivå samtidigt som den justerade    har 

minskat med ytterligare 0,02 enheter vilket tyder på att denna variabel inte tillfört något nytt till 

modellen. 

 

När vi kommer till modell 4 har både ekonomisk frihet och utbildning lagts till i modellen där båda 

har positiva koefficienter och är insignifikant men har samtidigt haft en negativ inverkan på 

sambandet mellan den beroende variabeln och variablerna statsskicket och population från 

föregående modell. Detta kan tyda på en viss multikollinearitet mellan dessa fyra variabler,    är 

fortfarande sig lik medan den justerade    återigen har sjunkit med 0.02 enheter vilket 

sammantaget tyder på att inte heller dessa variabler bidrar till modellen och ett lands ekonomiska 

tillväxt. 

 

Multikollinearitet 

För att se om det finns multikollinearitet går det att se till tre olika delar av resultaten i vår 

regressions modeller. Det första vi kan se till är hur justerad     förändras när vi lägger till 

ytterligare en variabel för att på så sätt avgöra om den nya variabeln tillför något nytt till 

modellen, som synes så sänks detta värde från dess att vi börjar lägga till nya variabler och 

innebär därmed att de nya variablerna inte tillför något nytt till att förklara den oberoende 

variabeln.  ”Standard errors” (siffrorna inom parantec i tabell 5 och 6) är också en indikator på 

hur de nya variablerna påverkar modellen i vårt fall ökar dessa varje gång vi skapar en ny modell, 

vilket innebär att det har blivit svårare att särskilja effekten av en variabel från effecten av en 

annan, vilket gör att sannolikheten att göra större fel när koffesienten estimerars ökar därav 

högre nivåer av ”standard errors”. Den tydligaste effekten på multikollinearitet är övergången 

R2 0.5577 0.5608 

Adj-R2 0.4796 0.451 

Antal länder 41 41 
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från modell 3 till 4 i regressionerna där både koffecienter och significans nvåerna påverkas av att 

de nya variablerna ekonomisk frihet och utbildning inkluderas vilket tyder på att dessa variabler 

redan representeras av övriga variabler i modellen. 

8.2 Analys 
Genom att se hur signifikansnivåerna och justerad    påverkas mellan de olika modellerna får vi 

fram hur de olika oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln, samt hur de påverkas 

av varandra. De gör att de mest intressanta modellerna att analysera därmed i första hand är 

modell 3 och 4 då det är här den största förändringen sker mellan variablerna. Även om detta blir 

huvudfokus så kommer vi att se till förändringen genom alla modeller och hur de påverkar vår 

beroende variabel, den ekonomiska tillväxten. 

 

Utländska direktinvesteringar: FDI är den variabel som har högst signifikansnivå och har 

därmed en påverkan på den ekonomiska tillväxten, den har också den högsta koefficienten 

(+0,09) vilket innebär att den har högst påverkan på den beroende variabeln. Den är positiv och 

detta stämmer väl överens med vad vi trodde att den skulle vara, även de valda teorierna dvs. 

Solow- och R&D modellerna hävdar att ökade investeringar i fysiskt kapital samt forskning och 

utveckling kommer ge ökad produktion. I Solow kommer effekten även vara att BNP per capita 

kommer att öka om det är så att populationstillväxten växer i långsammare takt, dvs. när landet 

rör sig från ett ”steady state” till ett annat.  

 

Statsskick: Att statsskicket har betydelse för den ekonomiska tillväxten med den näst högsta 

koefficienten (+0,03) är intressant då tidigare forskning har varit kluven i frågan om huruvida det 

har någon större påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt eller inte. I vår modell påvisar den 

dock en signifikans på 1-procents nivå, där demokratier ger en positiv inverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Detta är vad vi förväntade oss men att koefficienten kom att ha så stor 

påverkan på tillväxten var förvånande då inga tidigare studier har visat på en så klar positiv fördel 

av att vara en demokrati även om de oftast rekommenderar detta styrelseskick. 43 

 

Population: Populationstillväxten har även den en positiv koefficient (+0,01) med ett starkt 

samband till den beroende variabeln, vilket dock säger emot det vi trodde och därmed även 

Solows och humankapitalmodellernas antaganden om att förändringar i denna produktionsfaktor 

                                                 
43 Antić, 2004, sid: 773-803 
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skulle komma att ha en negativ effekt på produktionen. Detta resultat skulle kunna tyda på att den 

andra produktionsfaktorn i Solow dvs. kapitalet har växt i en högre takt än vad populationen har, 

vilket skulle kunna ha resulterat i det resultat som regressionen gav. Detta skulle även kunna vara 

det som hänt i humankapital modellen, dvs. att kapitalet växt snabbare än populationen, vilket 

gjort att den beroende variabeln kom att påverkas positivt i regressionen. Men eftersom vi inte 

har en specifik variabel för kapitalet så är detta inget vi kan bevisa, det som dock talar för detta är 

att FDI per BNP även den var starkt positiv och kan då tydda på att investeringar på kapitalet 

faktiskt görs i de undersökta länderna, och att det på så vis växer snabbare än populationen. 

Resultatet i denna variabel kan också till viss del förklaras av konvergens teorin som säger att 

utvecklings ekonomier kan komma att växa snabbare då de har större nytta av investeringar på 

kapital än vad ett industrialiserat land skulle ha om de fick samma investering. Denna extra 

investering i kapital skulle leda till en högre produktivitet då arbetarna i landet skulle kunna öka 

sin effektivitet, vilket gör att en högre populationstillväxt inom den arbetsföra befolkningen skulle 

vara positiv för produktiviteten och därmed tillväxten i BNP per capita.    

 

Korruption: När vi kommer till korruptionen så har den en negativ koefficient (-0,004) men är 

insignifikant för resultatet. Att den har ett negativt värde stämmer inte överens med vad vi trodde 

då detta innebär att låg korruption är negativt för ett lands ekonomiska tillväxt, men det låga 

värdet stämmer med tidigare forskning som kommer fram till att korruptionen kan ta så olika 

uttryck i olika länder, att den i slutändan inte har någon större inverkan alls. Detta är intressant då 

det innebär att korruptionen i sig inte är tillräcklig för att skrämma bort investerare vilket är 

uppenbart då utländska direktinvesteringar har fått det högsta signifikansvärdet i vår analys, 

medan korruptionen inte når upp till någon signifikans nivå alls.  

 

Utbildning: Övergången mellan modell 3 och 4 visar att utbildning är insignifikant så den har 

inget samband med den beroende variabeln. Att variabeln utbildning fick ett negativt värde           

(-0,0004), kom som en överraskning. Detta eftersom den valda teorin, humankapitalmodellen 

hävdar att utbildad arbetskraft kommer kunna ge en ökad produktion och på så vis en positiv 

effekt på BNP per capita, dvs. vår beroendevariabel. Det som kan påpekas av denna variabel är att 

måttet på vilken utbildningsnivå som rådde i de aktuella länderna kom ifrån ett index, och det är 

på så vis inget mått på hur stor del av arbetskraften som är utbildad. Det den säger oss, är 

egentligen bara på vilken nivå som utbildningen ligger på i de undersökta länderna. Enligt 
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resultatet som vi fick fram så är utbildningsnivån inte tillräcklig för att ge en positiv inverkan på 

den ekonomiska tillväxten.   

 

Ekonomisk frihet: Även här visar övergången mellan modell 3 och 4 att ekonomisk frihet är 

insignifikant så den har inget samband med den beroende variabeln. Den ekonomiska friheten 

med t.ex. mindre tullar borde främja den ekonomiska tillväxten och fick som vi förväntade, en 

positiv koefficient (+0,002) men har som sagt ingen signifikans. Enligt vår tankegång så skulle ett 

förmånligt företagsklimat leda till ökade investeringar på både fysiskt kapital i form av maskiner, 

samt på satsningar på forskning och utveckling. Satsning på forskning och utveckling skulle i sin 

tur enligt Solow med teknologisk förändring leda till en effektivare arbetskraft och ökad 

produktivitet och på så vis även ge positiva effekter på BNP per capita. Den teknologiska 

förändringen skulle i det här fallet komma från satsningarna på forskning som enligt R&D-

modellen leder till det ovan nämnda, dvs. effektivare produktion och positiva effekter på BNP. 

Men samtidigt ska vi vara noga med att påpeka att signifikansnivån är för låg för att dra slutsatser 

över resultatet, då det inte finns något samband enligt regressionen.   

 

Hälsa: När hälsa läggs till försämras justerade    negativt med 0,02 och variabeln i sig har ingen 

signifikans (inget samband med den beroende variabeln), vilket säger emot det vi trodde skulle 

hända, dvs. att hälsan skulle ha en viss signifikans på den beroendevariabeln. Koefficienten 

(+0,0002) är inte vad vi kom att förvänta oss, då vi trodde på ett negativt samband. Det kan bland 

annat bero på att investeringsnivån är så pass hög att det förväntade resultatet uteblir. 

 

BNP per capita: BNP per capita visar heller inte någon förändring till modellen, justerat    

försämras med 0,01, koefficienten är liten och variabeln har ingen signifikans. Det är den absolut 

minsta av våra variabler vilket gör att den har den minsta påverkan på vår beroendevariabel. Vad 

detta resultat beror på kan vara att det faktiskt inte existerar något sparande i landet, men det kan 

också bero på att de undersökta länderna befinner sig i ”steady state” tillväxt.  

 

Fortsatta studier 

För att vidare utveckla de vi har sett till här skulle en större andel länder kunna tas med vilket 

skulle möjlig göra att se till alla 4 kategorier av statsskick för att på så sätt kunna dra analysen 

längre om hur statsskicket kan påverka den ekonomiska tillväxten i länderna, bland vårt urval 

hade vi enbart 2 länder i första kategorin fullvärdig demokrati, vilket vi inte ansåg var tillräckligt 
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för att göra uppdelningen av 4 kategorier. Det skulle också kunna vara intressant att även 

inkludera industrialiserade länder för att göra en jämförelse över vad som skiljer dessa 

ekonomier åt. 

9. Slutsats 
Det arbetet har gått ut på har varit att se vilka faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten i U-

länderna. Det vi kommit fram till från analyskapitlet är att av de variabler vi har valt att titta på så har 

statsskicket (där demokratier har en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten medan diktaturer har 

en negativ), utländska direktinvesteringar och populationstillväxten påverkat den ekonomiska tillväxten 

mest, medan övriga variabler inte har någon signifikant påverkan på resultatet.  

 

Det som går att dra en slutsats över är att demokratisk utveckling är ett mål att sträva efter för 

utvecklingsländer, detta eftersom resultatet som denna uppsats kommit fram till är att det är av 

signifikant betydelse. Vad som inkluderades under denna variabel bestämdes, som tidigare nämnts av ett 

index som inte tog upp några ekonomiska frågor utan endast tog upp hur väl det politiska deltagandet 

var, hur den politiska kulturen såg ut etc. Så med detta i baktanke kan det sägas att arbetet mot 

ekonomisk tillväxt startar vid iden om ett fungerande styrelseskick, där allas röster räknas. 

 

När det gäller den andra variabeln av signifikant betydelse så var det vikten av att attrahera utländska 

direktinvesteringar. Från detta kan slutsatser dras om att det är viktigt med nära affärsförbindelser med 

omvärlden. Det är viktigt att inte försöka isolera sig jämnt emot investeringsintressenter, utan istället 

försöka öppna upp sig mot omvärlden. Detta skulle kunna ses som att länder möjligtvis skulle försöka 

undvika användandet av handelshinder som till exempel kvoter och tullar. Att försöka locka till sig 

utländska investerare skapar BNP per capitaökning är i alla fall en slutsats som går att göra av resultatet. 

 

Populationstillväxtens betydelse för ekonomisktillväxt är egentligen ingen större överraskning om 

Solowmodellen beaktas. Visserligen stämde resultatet inte överens med vad vi hade förväntat oss, men 

samtidigt ska man ha i åtanke att Solowmodellen styrs av två produktionsfaktorer, vilket kan ha 

påverkat vårt resultat. För att kunna dra en fullständig slutsats av resultatet så hade vi även behövt ha 

med en egen faktor för kapitalet, för att på så vis styrka vår analys av resultatet. Resultat som vi fått 

fram antyder att populationstillväxtens ökning är en faktor som borde beaktas och hur detta görs kan 

dels vara genom att skapa möjligheter för sin befolkning via exempelvis välfärd, så att de t.ex. får 

möjlighet till ett större sparande samt att barnafödande inte nödvändigtvis skall fungera som en sorts 

pensionstrygghet utan istället för rent sociala skäl, för att på så sätt öka den ekonomiska tillväxten. 
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