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ABSTRAKT 
I denna studie har den offentliga sektorns påverkan på tillväxt i OECD-länderna undersökts. 

Studiens frågeställning är: Hur påverkar den offentliga sektorns storlek och struktur ekonomisk 

tillväxt i OECD-länder? Undersökningen är gjord för åren 2007-2010 i en så kallad paneldata-

undersökning. För att undersöka strukturen har den offentliga sektorns utgifter delats upp i sex 

delar - utgifter för utbildning, försvar, sjukvård, varor och tjänster, sociala avgifter samt övriga 

utgifter. 

I undersökningen har sex modeller används för att få fram resultat. Undersökningen visade 

inget klart samband mellan storleken på den offentliga sektorn och ekonomisk tillväxt. Inte 

heller strukturen på den offentliga sektorn visade något klart samband med tillväxt. Den enda 

variabeln som visade tydlig signifikant korrelation med tillväxt var investeringars andel av BNP.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Ekonomisk tillväxt är ett av de största diskussionsämnena inom nationalekonomin. Vad 

påverkar den? Hur ska man göra för att maximera den? Tusentals studier har gjorts och det 

finns en mängd teorier om vad som påverkar tillväxt och när den ekonomiska tillväxten 

maximeras. Högre tillväxt är något som ofta kopplas ihop med högre levnadsstandard och 

det är därför också ett hett ämne i den politiska debatten. 

Olika ekonomer har haft olika infallsvinklar då de studerat tillväxt. Man kan titta på den 

generella efterfrågan i ekonomin, utbudet, man kan studera utvecklingen av teknologi och 

kunskap vilket leder till mer effektiv produktion etcetera. Gemensamt för många studier 

och undersökningar om tillväxt är tre komponenter: kapital, arbetskraft och teknologi. Ofta 

undersöks relationerna mellan dessa komponenter eller deras struktur och uppbyggnad. 

I denna studie undersöks närmare den offentliga sektorn och hur denna påverkar tillväxten 

i ekonomin. Vi har undersökt om storleken på den offentliga sektorn i sig har någon effekt 

på ekonomisk tillväxt. Vidare har vi tittat på strukturen av den offentliga sektorn och om 

den påverkar ekonomisk tillväxt. De länder vi har undersökt är de 34 OECD-länderna. Vi har 

valt dem eftersom de är stabila länder som det dessutom finns mycket tillgänglig statistik 

för. 

Uppsatsen börjar med att gå igenom olika teoretiska infallsvinklar och tidigare studier i 

ämnet. Därefter följer en genomgång av vår metod och vårt urval. Efter det följer en 

presentation av alla variabler samt resultatet från studien följt av en analys av de resultat vi 

fått från undersökningen. Slutligen kommer ett avsnitt om förslag på framtida studier följt 

av referenslistor.  

 

1.2 Frågeställning 
Hur påverkar den offentliga sektorns storlek och struktur ekonomisk tillväxt i OECD-länder? 
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2 TEORI 
För att förstå varför ekonomer har intresserat sig för att studera sambandet mellan 

offentlig sektor och ekonomisk tillväxt, är det viktigt att förklara de bakomliggande 

teorierna till tidigare studier. I det här kapitlet har vi sammanställt olika synvinklar på hur 

den offentliga sektorn kan bidra till samhällets utveckling, hur stor den offentliga sektorn 

bör vara, samt vad den bör satsa resurser på. 

2.1 Offentlig sektor och tillväxtteorier 
Historiskt sett har de flesta ekonomer sett skatter och offentlig sektor som något negativt. 

Ju lägre skatter, desto mer tillväxt var länge konsensus i de klassiska och neoklassiska 

tillväxtteorierna (Bergh; Henrekson 2011, s 2-3). En stor offentlig sektor måste finansieras 

med antingen skatter eller lån, som senare måste betalas tillbaka i form av högre skatter. 

Högre skatter leder till skattekilar som förhindrar pengatransaktioner och därmed minskar 

den ekonomiska tillväxten (Bergh; Henrekson 2011, s 2-3). 

Det fanns dock tidigt ekonomer som motsatte sig denna tes. Redan på 1890-talet skrev 

Adolph Wagner om att den offentliga sektorns storlek kommer att växa i takt med tillväxten 

i BNP (Barrios; Schaechter 2008, s 8). Wagners presenterade huvudsakligen tre argument 

för sin teori: 

1. Ett mer utvecklat samhälle kräver bättre system för lagar och byråkrati. Eftersom 

mer tillväxt innebär mer handel, är det viktigt det finns ett juridiskt system som 

garanterar säkerheten vid olika tvister för aktörer på den privata marknaden. En 

bättre byråkrati är nödvändig för att den offentliga sektorn ska kunna samla in 

skatter effektivt och se till marknadstransaktioner sker obehindrat (Chobanov; 

Mladenova 2009, s 8). 

2. Naturliga monopol borde vara offentligt ägda för att förbättra effektiviteten. 

Exempel på naturliga monopol skulle idag kunna vara vatten och avlopp eller 

vägsystemet, som kräver mycket investeringar och där det inte lönar sig att ha flera 

aktörer som konkurrerar. Wagners exempel från hans egen tid var järnvägen, som 

då krävde för stora investeringar från den privata marknaden. Det borde då vara 

befogat att den offentliga sektorn gör investeringar inom detta område, eftersom 

en fungerande infrastruktur är viktig för hela samhället (Henrekson 1990, s 23-26.). 
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3. Wagner menade också att staten bör förse medborgare en viss välfärd, framförallt 

inom utbildning då han anser att detta var mer effektivt än privata alternativ 

(Henrekson 1990, s 26). 

 

Kontentan av Wagners teori, eller Wagners lag som den senare kom att kallas, är att 

offentliga satsningar kan öka tillväxten eftersom den medför positiva externaliteter för hela 

samhället. 

På 1980-talet försökte även Robert Barro att utveckla de befintliga tillväxtteorierna genom 

bredda synen på vad som är kapital. Han menade att kapital inte bara behöver vara fysiskt 

material som ingår i produktionen, utan det kan även vara humankapital, såsom idéer och 

kunskap. På så vis är faktorerna inte konkurrerande med varandra, utan snarare 

kompletterande (Barro 1988, s 8). Med detta menade Barro också att övriga endogena 

tillväxtteorier var för snäva, då de inte tog hänsyn till att kunskap kan spridas från den 

privata sektorn till den offentliga. Marginalprodukten av privata investeringar skulle kunna 

vara avtagande, samtidigt som den offentliga marginalprodukten är konstant eller stigande 

(Barro 1988, s 2). Eftersom individer och företag inte tar hänsyn till samhället i helhet skulle 

den offentliga sektorn kunna kompensera för detta genom att ge service som gynnar hela 

produktionskedjan. Ett exempel Barro ger på sådan service är infrastruktur och utbildning 

(Barro 1988, s 7). 

Barro utgick från Frankel och Romers tidigare arbete i AK-modellen och menade att den 

offentliga servicen borde växa i takt med samhällets kapitalstock för att förhindra en 

nedgång i tillväxttakten (Barro 1988, s 4-5). 

Det bidrag som Barro gjorde var att lägga till konstanten 𝐺 för offentlig sektor. I en Cobb 

Douglas produktionsfunktion blir ekvationen då:  

𝑦 = 𝐴𝐿1−𝛼 ∙ 𝐾𝛼 ∙ 𝐺1−𝛼   där 0 < 𝛼 < 1 

Barro förutsätter i sin modell att arbetskraften är konstant. Om den offentliga sektorns 

service, 𝐺, också hålls konstant kommer kapital, 𝐾, att ha avtagande marginalavkastning. 

Men om 𝐺 ökar tillsammans med 𝐾 kommer detta inte att ske. På så vis är den offentliga 
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sektorn komplement till den privata sektorn, då en ökning i 𝐺 höjer marginalavkastning för 

både arbetskraft, 𝐿, och kapital, 𝐾 (Barro; Sala-I-Martin 2004, s 220). En viss offentlig sektor 

är då nödvändig för att konstant marginalavkastning ska ske i produktionen. Den offentliga 

sektorn 𝐺 har dock avtagande marginalavkastning om de andra produktionsfaktorerna hålls 

konstanta. Detta innebär att det finns ett maximeringsläge för storleken på den offentliga 

sektorn. 

 

2.2 Optimal storlek på offentlig sektor 
Debatten bland ekonomer har i modern tid skiftat från frågan om den offentliga sektorns 

vara eller icke vara, till vilken storlek på offentlig sektor som maximerar tillväxten för en 

ekonomi (Pascual; Alvarez-García 2006, s 2-3). Därom tvistar många ekonomer än idag. 

De rent teoretiska maximeringsläget beskrev Barro i sin AK-modell med 

produktionsfunktionen: 

𝐺 = 𝑇 = 𝜏𝑌 = 𝜏𝐴𝐾1−𝛼𝐺𝛼 

𝐺 står då för offentliga utgifter, 𝑇 står för de totala skatteintäkterna och 𝜏 står för 

skattesatsen (Barro 1988, s 8). Exponenten 𝛼 står för hur viktig den offentliga sektorns 

service är för den totala produktionen. Produktionsfunktionen visar att om ekonomin ska 

nå maximal tillväxt så ska 𝛼 ha samma värde som den offentliga sektorns andel av BNP, 

𝐺/𝑌. Då ska skattesatsen storlek även vara detsamma som offentliga sektorns 

produktionsvärde för tillväxt, 𝜏 = 𝛼 = 𝐺/𝑌. En skattesats som är lägre eller högre än 𝛼 

innebär lägre än optimal tillväxt. Slutsatsen av Barro resonemang kan illustreras med hjälp 

av en upp och nervänd U-kurva, den så kallade BARS-kurvan. 
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Figur 1. Visar BARS-kurvan (Chobanov; Mladenova 2009, s 9) 

 

När den offentliga sektorn till en början växer stiger den årliga ekonomiska tillväxten men 

när punkt B passeras så sjunker istället tillväxten successivt. Det teoretiska förklaringen till 

varför detta sker är att i början investeras offentliga medel i samhällsviktiga funktioner 

såsom lagsystem, utbildning och infrastruktur. Men allteftersom offentliga sektorn växer, 

ökar skattetrycket och avkastningen från investeringarna minskar. Dessutom så minskar 

utvecklingen av kreativa processer och förmögenheter (Gwartney et al. 1998, s 3-5). Till slut 

blir alla dessa effekter för stora och tillväxten minskar på bekostnad av den offentliga 

sektorn. Ekonomerna bakom Bars-kurvan menar att den offentliga sektorn enbart bör ägna 

sig åt aktiviteter som höjer produktiviteten och den teknologiska tillväxten, annars blir 

avkastningen i form av ekonomisk tillväxt negativ (Chobanov; Mladenova 2009, s 8-9). 

Viktigt att poängtera är dock att alla ekonomer inte är överens om detta utfall. Även om 

den offentliga sektorn expanderar och använder offentliga medel till annat än investeringar 

kan det ändå vara värdefullt för den ekonomiska tillväxten. Om den offentliga sektorn 
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utökar sina välfärdsfunktioner kan dessa tjäna som automatiska stabilisatorer vid en 

konjunkturnedgång. På så vis balanseras tillväxten och blir mer jämn över tiden (Bergh; 

Henrekson 2011, s 11-12). Ytterligare argument är de empiriska bevis från 1900-talet som 

visar att tillväxttakten för flera länder har varierat avsevärt, oavsett storlek på den 

offentliga sektorn. Detta styrker teorier om att det finns vissa strukturella faktorer som 

måste vara uppfyllda för att hög ekonomisk tillväxt ska kunna ske. Då är det istället en fråga 

om hur effektiv service den offentliga sektorn kan ge, istället för att bara fokusera på hur 

stor den är. 

  

2.3 Effektivitet inom den offentliga sektorn. 
Av diskussionen i det tidigare avsnittet framgår det att ekonomer är oense om den 

optimala storleken på den offentliga sektorn. Vissa menar att det kan löna sig att investera 

offentliga medel inte bara i produktionsfrämjande verksamheter, utan även i socialt kapital. 

Det förefaller därför vara en fråga om vilken offentlig service medborgare får för deras 

skattepengar, än hur mycket skatt de faktiskt betalar. Därför diskuteras olika sätt att mäta 

effektiviteten i offentliga sektorn. 

Det finns en mängd svårigheter med detta. Att mäta effektiviteten inom den offentliga 

sektorn är inte detsamma som att mäta effektiviteten för ett enskilt företag. Den offentliga 

sektorns service går inte att mäta i form av vinst eller produktion utan är mycket mer 

komplex (Handler et al. 2005, s 14-15). Det involverar att mäta om pengar läggs på rätt 

område, vad resultaten blir och hur medborgare upplever den offentliga servicen. Det finns 

heller inget standardiserat test, utan i många studier väljer författarna olika områden och 

försöker motivera kontrollvariabler för dessa. Ett exempel kan vara att undersöka hur 

mycket som investeras på högre utbildning och sedan studera hur många procent av 

studenterna som tar examen (Dicker 2010, s 9). Men det blir svårt att jämföra resultaten 

mellan olika studier och att replikera tidigare studier (Handler et al. 2005, s 17). Dessutom 

involverar ofta studier som undersöker den offentliga sektorns effektivitet olika 

sociologiska variabler. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv om vad som är effektivt är sådana 

undersökningar inte relevanta och vissa tidigare författare fastslår inledningsvis detta som 
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argument varför de inte tagit upp effektivitet som variabel (Chobanov; Mladenova 2009, s 

5). 

En alternativ metod att mäta effektiviteten i den offentliga sektorn är att undersöka hur de 

olika delarna av den offentliga sektorn påverkar den ekonomiska tillväxten. Som nämndes i 

kapitel 2.1 behöver det inte bara vara produktionsfrämjande investeringar som höjer 

tillväxten. Det kan även vara satsningar inom sjukvård och allmän utbildning, som då 

motiverar ett högre skattetryck (Bergh; Henrekson 2011, s 3). 

Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka hur olika sorters skatter påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Redan Wagner betonande att en effektiv byråkrati är viktig för att 

transaktioner ska äga rum på marknaden.  Vissa ekonomer menar också att olika typer av 

skatter påverkar ekonomin på olika sätt och att det därför finns en aspekt av effektivitet i 

hur skattesystemet är utformat. (McNabb; LeMay-Boucher 2014, s 7-8) 

Jonas Agell skriver i boken “Tillväxt och ekonomisk politik” av Lars Calmfors om hur skatter, 

och framför allt, skattekilar påverkar ekonomisk tillväxt (Calmfors 1999, s 180, 216). Agell 

argumenterar att skatter inte nödvändigtvis påverkar tillväxten negativt och att ett 

“effektivt” skattesystem skulle kunna minimera skatternas påverkan på tillväxten. Skatter 

blir ineffektiva, menar han, när olika områden i samhället beskattas olika och skapar så 

kallade skattekilar. Dessa skattekilar leder till en mindre effektiv allokering av resurser då 

varje investerare skulle ta hänsyn till priset efter skatt. Ett exempel: Om det i en ekonomi 

har höga skatter på finansiella tillgångar (aktier, obligationer etcetera) men låga skatter på 

fysiska tillgångar (fastigheter, värdefull konst etcetera) så kommer fler människor vilja 

investera i fysiska tillgångar och mindre i finansiella tillgångar. På så sätt har det skapats en 

skattekil. 

Agell menar ett sätt att effektivisera skattesystemet är att ha en “bred skatt” snarare än en 

“smal skatt” och att skatter ska vara enkla för myndigheter att samla in. En bred skatt är en 

skatt utan speciella regler och undantag. Ett exempel på en bred skatt skulle kunna vara en 

allmän skatt på ett fast belopp som alla måste betala. Ju bredare en skatt är desto svårare 

blir det att skatteplanera och det blir mindre risk för skattekilar i ekonomin. En smal skatt är 

motsatsen till en bred skatt. Med en smal skatt beskattas bara ett visst område. En skatt för 

personer med inkomst mellan 50 000 och 60 000 i månaden som bor i ett hus större än 230 
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kvadratmeter i fastigheter med mindre än 10 minuter till vatten skulle vara en smal skatt. 

Med en sådan skatt det finns en överhängande risk att människor genom skatteplanering 

undviker denna skatt eller att den skapar skattekilar. På samma vis, om det tar lång tid för 

medborgare och företag att deklarera och få skatteåterbäring är det en ekonomisk förlust 

eftersom den tiden kunde ha använts till något produktivt. 

 

2.4 Tidigare forskning 
I den här delen presenteras fyra tidigare studier om förhållandet mellan den offentliga 

sektorn och ekonomisk tillväxt. Det är svårt att hitta undersökningar inom det här ämnet 

som har haft samma metod eller definition av vad det är de har undersökt. Därför kan det 

också vara svårt att jämföra resultat mellan olika undersökningar. Samtliga av de tidigare 

studierna som presenteras i den här delen har haft frågeställningar som liknar den här 

uppsatsen. Även om det står “government” i deras titlar, så har alla studierna definierat att 

de har undersökt den offentliga sektorn och inte regeringen. De har också kommit fram till 

olika resultat och slutsatser, vilket blir relevant för analysen av den här uppsatsens 

undersökning. 

I “The size and functions of government and economic growth” av James Gwartney, Robert 

Lawson och Randall Holcombe analyseras hur den offentliga sektorn påverkar den 

ekonomiska tillväxten i 23 OECD-länder under fyra årtionden. De presenterar starka bevis 

för ett negativt samband mellan storleken på den offentliga sektorn och ekonomisk tillväxt. 

Dels visar de att detta samband stämmer för hela populationen i genomsnitt under 

tidsperioden, dels för enskilda länder då den offentliga sektorn har vuxit eller krympt 

(Gwartney et al. 1998, s 8-16). Resultatet blir detsamma även när de utvecklar studien till 

att omfatta 60 länder för samma tidsperiod. Studien undersökte också vilka sektorer som 

den offentliga sektorn lägger resurser på och vad dessa har för effekt på den ekonomiska 

tillväxten. Deras resultat visar att OECD-länderna lägger ungefär 15 procent av BNP på 

grundsektorer, såsom nationellt försvar, upprätthållande av lagar, utbildning, monetär 

stabilitet och fysisk infrastruktur (Gwartney et al. 1998, s 23). Om den offentliga sektorn 

investerar i andra sektorer eller om de offentliga utgifterna överstiger 15 procent av BNP 

minskar den ekonomiska tillväxten. Gwartney med flera summerar undersökningen med att 
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tillväxten skulle kunna vara högre i OECD-länderna om den offentliga sektorn minskade i 

storlek och bara fokuserade på de grundläggande sektorerna (Gwartney et al. 1998, s 27-

28). 

En annan relevant undersökning är “Meta-analysis of the effect of fiscal policies on long-run 

growth” av Peter Niijkamp och Jacques Poot. De har gjort en metaanalys av 93 olika 

publicerade studier som undersöker hur finanspolitiken i olika länder påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Fem delar av finanspolitiken undersöktes: Offentliga sektorns storlek 

i förhållande till BNP, försvarsutgifter, utbildningsutgifter, investeringar i offentlig 

infrastruktur och skattetryck (Nijkamp; Poot 2002, s 101). Resultaten var att investeringar i 

offentlig infrastruktur och utbildning hade ett positivt samband med ekonomisk tillväxt i en 

klar majoritet av de undersökta studierna. Försvar och skatter hade ett negativt samband i 

drygt hälften av alla studier. Den offentliga sektorns storlek hade en negativ effekt på 

ekonomisk tillväxt i 29 procent av studierna och i 17 procent hade den ett positivt 

samband. Således var över hälften av studierna som undersökte den offentliga sektorns 

storlek resultatlösa (Nijkamp; Poot 2002, s 103). 

Den tredje studien är ”Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the 

Evidence” av Magnus Henrekson och Andreas Bergh. Deras studie har inte bara undersökt 

den offentliga sektorns påverkan på ekonomisk tillväxt i OECD-länderna, utan även försökt 

ge alternativa kausala förklaringar till vad resultaten egentligen avspeglar. Deras 

undersökning gick ut på att sammanställa och gå igenom tidigare studier i ämnet, som 

nästan alla visar ett negativt samband mellan offentlig sektor och ekonomisk tillväxt. Men 

Henrekson och Bergh menar att det kan finnas andra slutsatser att dra av resultaten. Till 

exempel har de skandinaviska länderna haft högre tillväxttakt än andra länder, trots att de 

alla har ett högre skattetryck än andra OECD-länder (Bergh; Henrekson 2011, s 14-15). 

Henrekson och Bergh anser att tidigare studier kan ha missat att säga var det kausala 

sambandet ligger. Om en undersökning visar att höga skatter har en positiv effekt på 

ekonomisk tillväxt behöver inte slutsatsen vara att högre skatter höjer tillväxten ännu mer. 

En rimligare förklaring vore att ekonomin befann sig i en högkonjunktur när 

undersökningen gjordes och att när tillväxten ökade ökade även skatteintäkterna (Bergh; 

Henrekson 2011, s 11). Henrekson och Bergh menar att man istället bör desegregera den 

offentliga sektorns utgifter och intäkter för att för att se hur de enskilt påverkar tillväxten. 
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Slutsatserna från hela undersökningen var att indirekta skatter är mindre skadliga för den 

ekonomiska tillväxten än direkta skatter och det är bättre att offentliga resurser går till att 

förbättra infrastrukturen än att de går till sociala avgifter. 

Vidare menar Henrekson och Bergh att den offentliga sektorn inte behöver minska i storlek 

för att öka den ekonomiska tillväxten, utan att det handlar mer om var de offentliga 

resurserna investeras. Det finns två tänkbara förklaringar till varför vissa länder kan ha högt 

skattetryck och hög ekonomisk tillväxt samtidigt. Den ena är att länder där medborgare har 

en hög tillit till myndigheter kan bygga upp en stor offentlig sektor utan att det hämmar 

den ekonomiska tillväxten. Den andra tänkbara förklaringen är att den offentliga sektorn 

investerar i marknadsfrämjande aktiviteter som kompenserar för de negativa effekterna av 

högre skatter. Henrekson och Bergh betonar dock att detta är spekulationer från deras sida 

och att mer forskning behövs inom området (Bergh; Henrekson 2011, s 17-19). 

Den sista tidigare studien är ”A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions” 

av Ross Levine & David Renelt. De gjorde en EBA, Extreme Bound Analysis, vilket går ut på 

att kontrollera hur robusta resultaten är för tidigare studiers regressionsmodeller. Det 

gemensamma ämnet för alla undersökta studier var vilka faktorer som påverkar ekonomisk 

tillväxt. Några exempel på de faktorer som undersöktes var högre utbildning, civila friheter, 

exportandel av BNP, offentlig sektors andel av BNP etcetera (Levine; Renelt 1992, s 947-

950). Levine & Renelt fann att det fanns väldigt lite robusta resultat. De enda faktorer som 

hade betydelse var investeringar i förhållande till BNP och den genomsnittliga andelen 

handel i förhållande till BNP. Övriga politiska och ekonomiska faktorer kunde inte påvisas 

ha något samband med tillväxten. Undersökningens slutsats var att makroekonomi är 

komplext och att framtida forskning borde fokusera mer på hur ekonomiska faktorer 

hänger ihop med varandra, istället för att bara analysera effekten från varje enskild faktor 

(Levine; Renelt 1992, s 959-960). 

 

3 METOD 
Resultaten har tagits fram genom en paneldatastudie över 34 länder och fyra år (2007-

2010). I detta kapitel förklaras metoden och materialet.  
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3.1 Val av metod 
Vid studier under flera tidsperioder med flera observationer finns det egentligen bara en 

tillgänglig metod - paneldata (Studenmund 2014, s 365). Det är en kombination av en 

tvärsnittsstudie (flera observationer i en tidsperiod) och en tidsserie (en observation i flera 

tidsperioder). Paneldata kan vara uppbyggt på två olika sätt. Antingen som staplade 

tvärsnitt eller som staplade tidsserier – det är två tillvägagångssätt som ger samma resultat. 

I denna studie har det sistnämnda valts av tekniska skäl. Regressionen är gjord med Fixed 

Effects modellen.  

Åren som valts, 2007-2010, har valts eftersom det är de senaste åren där data fanns 

tillgängligt för studiens alla variabler. På grund av begränsad kapacitet kunde vi i denna 

uppsats inte ha med flera år. Varje år har lagts in som en som en egen variabel för att 

kompensera periodspecifika förändringar som inte tas upp i modellen, så som ekonomiska 

chocker (finanskrisen 2008). Regressionen har även robusta standard-avvikelser. 

Det ska också nämnas att för vissa av länderna så finns det värden som saknas, främst för 

länder som inte är med i EU, vilket är viktigt att komma ihåg när man tolkar resultaten. Den 

beroende variabeln i regressionsmodellen är ekonomisk tillväxt per capita i OECD-länder 

och de oberoende variablerna är den offentliga sektorns olika delar. Därutöver tillkommer 

ett antal kontrollvariabler. 

Det program som använts för att sammanställa och utföra statistiska beräkningar är Gretl.  

Uppsatsens undersökning har löpande jämförts med liknande uppsatser för att se till att 

inget steg i arbetet har förbisetts. 

  

3.2 Material 
Den statistik som har använts till undersökningen kommer ifrån erkända databaser, såsom 

Världsbanken och OECD. Dessa källor är ofta använda i vetenskapliga sammanhang världen 

över. Mycket av Världsbankens uppgifter är taget från andra källor men anses vara 

tillförlitligt då de har tydlig information om vad som är ursprunglig källa och vad siffrorna är 

avsedda att representera. 
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 Alla de olika databaserna har även jämförts med varandra för att utröna om några stora 

skillnader föreligger i deras uppgifter. Det kan dock vara svårt att avgöra i vissa fall 

eftersom alla databaserna har egna definitioner om vad för sorts information de har 

sammanställt. Exempelvis kan ordet “public sector” ibland avse offentlig sektor och ibland 

avse statlig budget. 

 

4 REGRESSIONSMODELL 
I detta kapitel förklaras hur alla studiens variabler är definierade och var ifrån statistiken 

kommer. Dessutom tas likheter med tidigare studier och metodkritik. 

4.1 Variabler 
Undersökningens beroende variabel är BNP-tillväxt. De oberoende variablerna är den 

offentliga sektorns storlek (mätt som totala offentliga utgifter) och sju sub-komponenter 

som tillsammans utgör den offentliga sektorn. Utöver dessa tillkommer även ett antal 

kontrollvariabler för att minska risken för spuriösa samband. I detta kapitel förklaras och 

presenteras alla studiens variabler. För kontrollvariablerna tillkommer även motiveringar 

till varför de tagits med i undersökningen. Alla undersökningens variabler åskådliggörs i 

tabell 1. 
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-Tabell 1. Visar alla variabler som är med undersökningen, vilken källa de kommer ifrån och vad det 
förväntade resultatet är. 

Variabel Källa Förväntad påverkan 

BNP-tillväxt OECD - 

Offentliga sektorns storlek Världsbanken* - 

Offentliga utgifter till sjukvård Världsbanken* Negativ 

Offentliga utgifter till militär Världsbanken* Positiv 

Offentliga utgifter för varor & 
tjänster 

Världsbanken* Positiv 

Offentliga utgifter till subventioner OECD Negativ 

Offentliga utgifter till utbildning Världsbanken* - 

Övriga offentliga utgifter Världsbanken* - 

Gymnasial utbildning Världsbanken* Positiv 

Eftergymnasial utbildning Världsbanken* Positiv 

Befolkningstillväxt Världsbanken* Negativ 

Investeringar Världsbanken* Positiv 

Skatter OECD Negativ 

Tid att betala skatter Världsbanken Negativ 

Inflation Världsbanken* Negativ 

Initial BNP-nivå per capita Världsbanken* Negativ 

 

4.1.1 BNP-TILLVÄXT 
BNP-tillväxt är studiens beroende variabel. Den är uträknad i procent som skillnaden mellan 

förra årets BNP-nivå mot det aktuella årets period. Detta är mätt i reala termer i den lokala 

valutan. Denna statistik är inhämtad från Världsbanken som dels tagit från sina egna 

undersökningar, dels från OECD:s databaser. 

4.1.2 OFFENTLIGA SEKTORNS STORLEK OCH SUB-KOMPONENTER 
Dessa sju variabler är de variabler som är viktigast för denna undersökning. Storleken på 

den offentliga sektorn är definierad som de totala offentliga utgifterna och är uttryckt som 

procentuell andel av BNP. Så om ett lands offentliga sektor tar upp 30 procent av landets 

totala BNP blir denna variabel alltså 30. Statistiken för denna variabel har hämtats från 

Världsbanken och är baserad på statistik från Internationella Valutafonden (IMF). 
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De resterande sex variablerna är mått på den offentliga sektorns olika utgifter vilka har 

valts med utgångspunkt i UNESCO:s definition av den offentliga sektorns struktur COFOG 

(Classification of the Functions of Government). Denna definition är dock relativt ny och det 

finns inte data för alla dessa utgifter (OECD 2011, s 194). Vi lyckades hitta tillgänglig data 

för de sex av de tio kategorier som den offentliga sektorn delats upp i enligt COFOG-

indelningen: Hälsa och sjukvård, militär, varor och tjänster, subventioner och sociala 

avgifter, utbildning samt övriga utgifter.  Dessa variabler är alla definierade som procentuell 

andel av de totala offentliga utgifterna. Så om militära utgifter tar upp 8 procent av de 

totala offentliga utgifterna blir denna variabel alltså 8. Samma sak gäller för alla kategorier 

för de offentliga utgifterna.  

HÄLSA OCH SJUKVÅRD inkluderar alla kostnader för att upprätthålla sjukhus, vårdcentraler, 

kostnader för sjukvårdsförsäkringar etcetera Denna statistik är inhämtad från 

Världsbankens databas som i sin tur tagit den från World Health Organisation (WHO). 

MILITÄRA UTGIFTER inkluderar kostnader för militär, vapenproduktion, kostnader för inköp 

av militär utrustning med mera. Definitionen följer NATO:s definition av militära utgifter. 

Statistiken är inhämtad från Världsbanken men kommer ursprungligen från Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). 

VAROR OCH TJÄNSTER inkluderar kostnader för alla köp av varor och tjänster som är 

används för produktion av marknadsvaror/tjänster eller varor och tjänster som inte ämnas 

för marknaden. Produktion av eget kapital är exkluderat. Statistiken är inhämtat från 

världsbanken men kommer ursprungligen från Internationella Valutafonden (IMF). 

SOCIALA AVGIFTER är definierade enligt OECD:s definition SOCX. Det inkluderar olika 

program för sådant som matkuponger, socialbidrag etcetera och även sociala avgifter av 

andra slag. Denna data kommer direkt från OECD:s databas. 

UTBILDNING inkluderar kostnader för skolor, olika studiebidrag och administration för 

utbildningsverksamheten. Denna statistik är inhämtad från Världsbankens databas som i sin 

tur fått den från UNESCO. 
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ÖVRIGA UTGIFTER inkluderar bland annat kostnader för ränta, återbäring och andra 

diverse utgifter. Denna statistik är inhämtad från Världsbanken men kommer ursprungligen 

ifrån Internationella Valutafonden (IMF). 

 

4.1.3 UTBILDNING 
I nästan all litteratur som behandlar ekonomisk tillväxt så är de två viktigaste faktorerna för 

ekonomisk tillväxt 1) Kapital och 2) Teknologi (eller effektivitet). Att öka mängden kapital i 

ekonomin kommer göra att arbetskraften kan producera mer, men i och med att 

kapitalstocken växer så kommer produktivitetsökningen som nytt kapital ger att minska. En 

byggarbetares effektivitet ökar med en borrmaskin, men skulle samme byggarbetare få 

ytterligare tre borrmaskiner så kommer dennes effektivitet antagligen inte öka särskilt 

mycket. 

Att öka den teknologiska nivån i ekonomin har däremot inte samma avtagande påverkan på 

tillväxt. En bättre borrmaskin kommer göra en byggarbetare mer effektiv och en bättre 

byggarbetare kommer alltid kunna använda samma borrmaskin mer effektivt. 

Byggarbetaren (eller arbetskraften i stort) antas bli mer effektiv genom utbildning, det vill 

säga, utbildning bidrar till ökat humankapital. I denna studie inkluderas kontrollvariabler för 

studier på gymnasial nivå och studier på eftergymnasial nivå. Variablerna är uttrycka som 

procentuell andel av arbetskraften med antingen gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

Så om 30 procent av arbetskraften har gymnasial utbildning blir variabel för gymnasial 

utbildning 30. Samma sak gäller för variabeln för eftergymnasial utbildning. Statistiken är 

inhämtad från Världsbanken men kommer ursprungligen från International Labor 

Organization. 

 

4.1.4 BEFOLKNINGSTILLVÄXT 
Befolkningstillväxten är något som tas upp i många teorier om ekonomisk tillväxt och är 

ofta återkommande variabel i studier om tillväxt. Hög befolkningstillväxt som inte backas 

upp av lika stora investeringar i kapitalstocken ger enligt den ekonomiska teorin en lägre 

nivå av BNP-per capita men kan på sikt leda till högre tillväxtnivåer eftersom ekonomin då 

har fler arbetare som kan producera varor och tjänster. Denna variabel är uttryckt i procent 
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så om befolkningstillväxten varit 4 procent ett år blir denna variabel alltså 4. Statistiken för 

detta är inhämtat från Världsbanken men kommer ursprungligen från Förenta Nationernas 

befolkningsavdelning. 

4.1.5 INVESTERINGAR 
Gemensamt för väldigt många teorier om ekonomisk tillväxt är att investeringar har en 

positiv inverkan på tillväxttakten. I många tillväxtmodeller så är investeringar i kapital en av 

de absolut mest centrala delarna för ekonomisk tillväxt. Graden av investeringar har varit 

med i väldigt många tidigare studier, till exempel Robert Barros studier om ekonomisk 

tillväxt (1998). Statistiken för investeringar för denna studie är inhämtad från Världsbanken 

men är en blandning av de siffror som OECD tagit fram samt de som Världsbanken själva 

inhämtat. Mängden investeringar är mätt i procent av total BNP. Investeringar innebär i 

detta fall alla ökningar av lager samt investeringar i fasta tillgångar (fixed assests). Detta 

inkluderar till exempel vägarbete, maskiner till industrier, byggnader etcetera. Denna 

variabel är uttryckt som procentuell andel av BNP. 

 

4.1.6 SKATTER OCH SKATTERS EFFEKTIVITET 
Som tidigare nämnt i teoridelen så råder det inom nationalekonomin väldigt spridda åsikter 

om hur skatter påverkar ekonomin. Gemensamt för dessa olika inriktningar är att skatter 

har en signifikant påverkan i ekonomin på ett eller annat sätt. I boken “Tillväxt och 

Ekonomisk Politik” (Calmfors 1999) ägnas ganska mycket utrymme åt just skatter och hur 

de kan påverka ekonomin under olika omständigheter. En av de sakerna som tas upp är 

skatters effektivitet. En skatt är, enligt Agell (Calmfors 1999), mer effektiv om skattekilen 

den skapar minimeras. Agells definition var intressant men det var svårt att hitta statistik 

om hur stora skattekilar ett land har. 

I denna studie har vi istället valt att ta med den genomsnittliga, sammanlagda tiden det tar 

att betala tre av de största skattekategorierna - företagsskatt, inkomstskatt och moms, då 

denna statistik fanns tillgänglig och vi i studien ville ha med något slags mått för 

skattesystemets effektivitet. Man skulle kunna tänka sig att ju kortare tid det tar att betala 

in dessa skatter, desto enklare är skattesystemet uppbyggt. En sådan skatt är “bredare” 

vilket innebär att det finns färre undantag och speciella regler som skapar möjligheter för 

skatteplanering och skattekilar. Men detta är ingenting vi har testat för. Denna statistik 
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kommer från Världsbanken. De totala skatteintäkterna är definierad som de totala 

skatteintäkterna som andel av BNP och statistiken kommer direkt ifrån OCED:s 

statistikdatabas. Variabeln är uttryckt i procent. 

  

4.1.7 INFLATION 
Prisstabilitet anses vara viktigt för att ett land ska bli attraktivt att investera i. Inflation 

brukar därför inkluderas i undersökningar för att se hur ekonomiskt pålitliga länder är.  Det 

är dock oklart i hur stor utsträckning som för låg eller för hög inflation påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Av teori och tidigare undersökningar står det klart att hög inflation 

och tillväxt har ett negativt samband men var gränsen går för hög inflation är osäkert (Barro 

1997, s 93-101). Sannolikt är att kraftiga avvikelser i inflationsnivåerna är mer skadliga för 

ekonomin än höga men jämna nivåer. Statistiken i undersökningen är inhämtad från 

Världsbanken men kommer ursprungligen från IMF. Variabeln är uttryckt i procent.  

 

4.1.8 INITIAL BNP-NIVÅ 
Denna variabel är med för att kompensera för det som kallas ”upphinnareffekten”. Initial 

BNP-nivå (BNP-nivån, per capita, i landet året föregående det man studerar) är mycket 

vanligt att ha med i studier om ekonomisk tillväxt (Calmfors 1999; Barro 1997) eftersom 

ekonomier med högre BNP-nivå tenderar att vara mer utvecklade och därför ha svårare att 

få ytterligare ekonomisk tillväxt. Länder med lägre BNP-nivå har lättare att utvecklas då de 

kan importera redan utvecklad teknologi och behöver inte lägga ned egna resurser på att 

utveckla dem. Därmed kan de öka sin effektivitet mycket snabbare än mer utvecklade 

ekonomier. 

BNP-nivån är uttryckt per-capita i dollar och alla länder använder samma års valutakurs. 

Siffrorna är inhämtade från Världsbanken men en del av statistiken kommer från OECD:s 

databaser.  

4.2 Likheter med tidigare studier 
Denna studie har många likheter med tidigare studier som gjorts i detta ämne. Vanligt för 

nästan alla studier som görs på tillväxt är att det finns med en variabel för investeringar, en 

för initial BNP, något slags mått på humankapital (till exempel utbildning) samt något som 



18 

 

  

mäter befolkningstillväxten. Robert Barro är en av världens ledande ekonomer när det 

kommer till forskning på tillväxt och den offentliga sektorn (Karras 1997, s 280). Därför har 

vi har därför valt att titta på hans studier och använda dem som bas för vår. Två av Robert 

Barro:s studier om tillväxt ”Determinants of Economic Growth” (1997) och ”Human Capital 

and Growth in Cross Country Regressions” (1999) hade med dessa variabler:  

1. Initial BNP 

2. Antal män med eftergymnasial utbildning 

3. Medellivslängd 

4. Antal män som gått i grundskola 

5. Fertilitetsgrad i landet 

6. Hur mycket den offentliga sektorn konsumerar 

7. ”Rule-of-law” index 

8. Terms-of-trade index 

9. Demokrati-index 

10. Inflationstakt 

11. Dummy för kontinent 

12. Investeringar 

Vi har som sagt använt dessa variabler som en bas för studien och sedan lagt till de 

variabler som vi ville titta närmare på – den offentliga sektorns sub-komponenter. Vi valde 

bort några av Barros variabler som vi inte tyckte var nödvändiga för OECD-länder och det vi 

ville undersöka (medellivslängd, Rule-of-law index, Terms-of-trade index, demokrati-index, 

samt dummy för kontinent). Vi la till två kontrollvariabler: skatteintäkters andel av BNP och 

en variabel för tiden det tar att betala skatt då vi ville ha något slags mått på skatters 

effektivitet. Vi valde också att titta på andelen män och kvinnor som gått i skolan, inte bara 

män. Istället för fertilitetsgrad valde vi befolkningstillväxt, vilket även inkluderar invandring. 

 

4.3 Metodkritik 
I denna studie finns vissa saker som måste tas hänsyn till innan resultaten tolkas. Vissa 

variabler saknar data för vissa år, vilket gör att antalet observationer minskar något. I fyra 

av modellerna inkluderas en laggad variabel för BNP per capita (initial BNP per capita), 
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detta är ett problem då den beroende variabeln är BNP-tillväxt – vilket kan skapa bias. 

Detta bias kan minskas genom att öka antalet tidsperioder, men då denna studie endast är 

på fyra år är det stor risk att resultaten har bias.  

Ytterligare något att ta hänsyn är variabeln för investeringar inte exkluderar investeringar 

som gjorts av den offentliga sektorn. Det finns alltså en risk att det finns delar i denna 

variabel som dubbelräknas. 

 

5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att gås igenom. Studien har gjorts i sex 

modeller där variabler succesivt läggs till, tas bort eller transformeras för att se skillnader 

och för att upptäcka eventuella fel med variablerna. Att se hur resultaten ändras i de olika 

modellerna ökar även undersökningens robusthet och minskar risken för att dra fel 

slutsatser. För samtliga modeller är den beroende variabeln BNP-tillväxt. I den första 

modellen så är inte den offentliga sektorns sub-komponenter med, i modell två är bara den 

offentliga sektorns sub-komponenter med men inte storleken på den offentliga sektorn 

som andel av BNP. Även i den tredje och fjärde modellen är den totala offentliga sektorns 

storlek och den offentliga sektorns sub-komponenter separerade var för sig. Skillnaden 

med de två första modellerna är att både den beroende variabeln och de övriga variablerna 

är logaritmerade (med logaritmerad menas att vi har tagit den naturliga logaritmen, ln, av 

variablerna). I den femte och sjätte modellen råder samma uppdelning av den offentliga 

sektorns storlek och dess sub-komponenter som i de tidigare modellerna. Skillnaden är att 

den beroende variabeln är logaritmerad och den offentliga sektorns sub-komponenter är 

uttryckta som andel av BNP istället för andel av totala offentliga utgifter. 

 

5.1 Resultat 
Koefficienterna visar hur mycket varje variabel påverkar den beroende variabeln, BNP-

tillväxt. Stjärnorna till höger om varje variabel är mått på signifikans, en stjärna betyder att 

variabeln är signifikant på 90 procent-nivån, två stjärnor 95 procent, och tre betyder att 

variabeln är signifikant på 99 procent-nivån. 
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5.1.1 MODELL ETT OCH TVÅ 
Tabell 2. Visar resultaten för regressionsmodell 1 och 2. Den beroende variabeln är BNP tillväxt. 

VARIABEL MODELL 1  MODELL 2 
ANTAL OBSERVATIONER 100  92  
OFFENTLIGA UTGIFTER 0,145789 * -  
O.U. SJUKVÅRD -  – 0,0988530  
O.U. FÖRSVAR -  – 00,128059  
O.U. VAROR & TJÄNSTER -  0,706945  
O.U. SOCIALA AVGIFTER -  2,14708  
O.U. UTBILDNING -  0,338511  
O.U. ÖVRIGT -  0,100285  
GYMNASIAL UTBILDNING – 0,286510  0,104038  
EFTERGYMNASIAL UTBILDNING – 0,287996  0,183170  
BEFOLKNINGSTILLVÄXT – 0,0924167  0,175427  
SKATTENIVÅ – 0,458175 ** – 2,62563  
TID ATT BETALA SKATTER 
(TIMMAR) 

– 0,00257673 * – 0,00407123 *** 

INFLATION – 0,316923 * – 0,0561397  
INVESTERINGAR 1,04507 *** 0,579661 *** 
INITIAL BNP PER CAPITA – 2,92483e-05  – 3,00261e-05  
ÅR 2008 – 2,29294 *** 2,94266 *** 
ÅR 2009 – 4,85382 *** 6,43012 *** 
ÅR 2010 1,70482 * 0,223076  
KONSTANT 13,2923  9,75325  

 

I modell ett undersöks främst hur den offentliga sektorns storlek påverkar BNP-tillväxten 

per capita. De andra variablerna är kontrollvariabler. 

Offentliga utgifter har här en positiv påverkan på tillväxt. Regressionkoefficienten för denna 

variabel är signifikant på 90 procents-nivån.  

En ökning med en procentenhet av skatternas andel av BNP minskar tillväxten med cirka 

0,5 procentenheter. Denna variabel är signifikant på 95 procents-nivån. Likaså tiden det tar 

att betala skatt har en svag negativ påverkan på tillväxten. Om tiden det tar att betala tre 

av de största skatteposterna ökar med 10 timmar minskar tillväxten med ungefär 0,02 

procentenheter.  

Investeringar har i denna modell en positiv påverkan på tillväxten med 99 procents 

signifikans. En ökning av investeringars andel av BNP med en procentenhet ökar tillväxten 
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med ungefär 1 procentenhet. Dummy-variablerna för åren har också en signifikant 

påverkan på den beroende variabeln. Det första året (2008, då 2007 är referensår) sänker 

tillväxten med 2 procentenheter, det andra, 2009, med ungefär 4 och det tredje, 2010, har 

en positiv påverkan med ungefär 1 procentenhet.  

I modell två undersöks främst hur den offentliga sektorns struktur påverkar tillväxten och 

här tas ingen hänsyn till den offentliga sektorns storlek. 

I denna modell är det endast tiden det tar att betala skatt, investeringar samt dummies för 

2008 och 2009 som har signifikant påverkan på den beroende variabeln. Investeringar 

påverkar som väntat positivt (en ökning av investeringars andel av BNP med en 

procentenhet ger en ökning av tillväxten med ungefär 0,6 procentenheter). Tiden att betala 

skatter har som i tidigare modell en svag, men signifikant, negativ påverkan på tillväxt. Om 

den genomsnittliga tiden det tar att betala tre av de största skatteposterna ökar med 10 

timmar minskar tillväxten med ungefär 0,04 procentenheter. 
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5.1.2 MODELL TRE OCH FYRA 
Tabell 3. Visar resultaten för regressionsmodell 3 och 4. Den beroende variabeln är logaritmerad BNP 
tillväxt 
 

VARIABLER MODELL 3  MODELL 4  

ANTAL OBSERVATIONER 58  51  
LN OFFENTLIGA UTGIFTER 3,81589  -  
LN O.U. SJUKVÅRD -  −0,208376  
LN O.U. FÖRSVAR -  −0,427325  
LN O.U. VAROR & TJÄNSTER -  6,31988 * 
LN O.U. SOCIALA AVGIFTER -  13,9631  
LN O.U. UTBILDNING -  1,52148  
LN O.U. ÖVRIGT -  0,0685167  
LN GYMNASIAL UTBILDNING −44107  −5,44071  
LN EFTERGYMNASIAL 
UTBILDNING 

−3,45202  −1,49111  

LN BEFOLKNINGSTILLVÄXT −0,0243853  −0,0494218  
LN SKATTENIVÅ −2,60829  −21,0543  
LN TID ATT BETALA SKATTER 
(TIMMAR) 

0,211057  0,0154893  

LN INFLATION 0,079249  −0,51097  
LN INVESTERINGAR 5,6482 ** 4,67128 *** 
LN INITIAL BNP PER CAPITA −0,531009  −0,243536  
LN ÅR 2008 3,81589 ** −0,953344 * 
LN ÅR 2009*   0,858969  
LN ÅR 2010 0,392815  0,0162391  
KONSTANT 9,94329  24,9354  

 
*2009 exkluderades i modell 3 på grund av hög korrelation med de andra dummy-variablerna för tid. 
 

I modell tre och fyra så presenteras resultaten då alla variabler (inklusive den beroende 

variabeln) har blivit logaritmerade. Vi har tagit den naturliga logaritmen av alla variabler för 

att se hur många procent den beroende variabeln ökar i relativa termer om en av de övriga 

variablerna ökar med en procent. Om till exempel investeringar i modell tre ökar med en 

procent, så ökar den beroende variabeln, BNP-tillväxt, med ungefär 5,65 procent. 

I modell tre är två variabler signifikanta på 95 procents-nivån – investeringar och 

dummyvariabeln för år 2008. En procents ökning i investeringar ger 5,6 procents ökning i 

BNP tillväxt. Året 2008 hade i denna modell en positiv effekt med 3,8 procent på tillväxt. 
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I modell fyra har tre variabler en signifikant effekt på tillväxten. En procents ökning av den 

offentliga sektorns utgifter på varor och tjänster ökar den ekonomiska tillväxten med 6,3 

procent. Lika så en ökning en procents ökning av investeringars andel av den totala BNP:n 

ökar den ekonomiska tillväxten med 4,6 procent. Dummyvariabeln för år 2008 har i denna 

modell en negativ effekt på tillväxten – året sänkte tillväxten med ungefär 0,95 procent. 

Både dummyvariablen 2008 och offentliga sektorns utgifter på varor och tjänster är 

signifikant på 90 procents-nivån, medan investeringar är signifikant på 99 procents-nivån. 

 

5.1.3 MODELL FEM OCH SEX 
Tabell 4. Visar resultaten för regressionsmodell 5 och 6. Den beroende variabeln är logaritmerad BNP 
tillväxt 

VARIABLER MODELL 5  MODELL 6  

ANTAL OBSERVATIONER 72  72  
OFFENTLIGA UTGIFTER −0,0398345  -  
O.U. SJUKVÅRD / BNP -  −0,000515405 *** 
O.U. FÖRSVAR / BNP -  −0,00047603 * 
O.U. VAROR & TJÄNSTER / BNP -  0,000748176  
O.U. SOCIALA AVGIFTER / BNP -  0,000137542  
O.U. UTBILDNING -  −0,000195228 * 
O.U. ÖVRIGT -  −0,000456956  
GYMNASIAL UTBILDNING −0,0831935  −0,152195  
EFTERGYMNASIAL UTBILDNING −0,125921  −0,138808 * 
BEFOLKNINGSTILLVÄXT 0,341965  0,241788  
SKATTENIVÅ −0,108978  −0,0581959  
TID ATT BETALA SKATTER 
(TIMMAR) 

−0,000602746  −0,000407588  

INFLATION −0,333058  −0,165135  
INVESTERINGAR 0,309411 *** 0,156676 ** 
INITIAL BNP PER CAPITA -  -  
ÅR 2008 −0,341112  −0,534802 * 
ÅR 2009 -  −0,652275  
ÅR 2010 0,919397  0,454567  
KONSTANT 7,60622  11,3399 ** 

 

I modell fem och sex redovisas resultaten då den beroende variabeln, BNP tillväxt, är 

logaritmerad och de olika sub-komponenterna av den offentliga sektorn är angivna som 
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procentuella andelar av BNP (istället för andelar av totala offentliga utgifter). I modell 5 har 

den totala storleken på den offentliga sektorn tagits med men inte sub-kompenterna.  

För modell 5 finns bara en signifikant variabel, investeringar, som är signifikant på 99 

procents-nivån. Om investeringar som andel av BNP ökar med en procentenhet, så ökar 

BNP-tillväxten med ungefär 0,3 procent.  

I modell 6 finns flera signifikanta variabler. Den en enda som är signifikant på 99 procents-

nivån är offentliga sjukvårdsrelaterade utgifter, som har en negativ koefficient på −0.0005. 

Det innebär att om de offentliga hälsoutgifternas andel av BNP ökar med en procentenhet, 

så minskar BNP-tillväxten med -0,0005 procent. Investeringar är signifikant på 95 procents-

nivån och hade en positiv korrelation. Om investeringars andel av BNP ökar med en 

procentenhet, så ökar BNP-tillväxten med ungefär 0,16 procent. Övriga signifikanta 

variabler ligger alla på 90 procents-nivån och är alla negativt korrelerade med den 

beroende variabeln BNP-tillväxt. Om de offentliga försvarsutgifternas andel av BNP ökar 

med en procentenhet, så minskar BNP-tillväxten med ungefär 0,0005 procent. Om de 

offentliga utbildningsutgifterna ökar med en procentenhet, så minskar BNP- tillväxten med 

ungefär 0,0002 procent. Om andelen av arbetskraften som har eftergymnasial utbildning 

ökar med en procentenhet, så minskar BNP-tillväxten med ungefär 0,14 procent. 

Dummyvariabeln för år 2008 har en negativ påverkan på BNP-tillväxten, med 0,53 procent. 

 

5.1.4 STATISTISKA TEST 
Tabell 5. Visar olika statistiska test för varje regressionsmodell. 

TEST MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 

SCHWARZ-KRITERIET 509,1754 505,3122  211,6275 
LOG-LIKELIHOOD TESTET –160,1817 –153,1768 −30,69557 
LSDV R-SQUARED 0,897346 0,904951  0,759304 
WITHIN R-SQUARED 0,878402 0,876729  0,549901 

 

TEST MODELL 4 MODELL 5 MODELL 6 

SCHWARZ-KRITERIET  192,2305 239,4996 239,4996 
LOG-LIKELIHOOD TESTET −17,47874 –38.34926 −38,34926 
LSDV R-SQUARED  0,822815  0,762921  0,762921 
WITHIN R-SQUARED  0,670181  0,525344  0,525344 
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Dessa test mäter skillnaden mellan de observerade värdena och de, av modellen, 

förväntade värdena. Schwarz-kriteriet är bättre om det har ett lägre resultat, Log-likelihood 

testet ska ha ett så högt resultat som möjligt. LSDV R-Squared och ”Within R-Squared” är 

mått hur stor del av variansen i resultatet som förklaras, detta ska vara så högt som möjligt. 

Modell fyra har alltså bäst resultat och modell ett sämst. 

 

6 ANALYS 
Analysen av undersökningens resultaten är uppdelade i underrubriker som tar upp varje 

enskild variabel. 

6.1 Offentliga utgifter 
Storleken på den offentliga sektorn som andel av BNP visade sig i en av tre modeller som 

undersökte sambandet ha en svagt positiv effekt på ekonomisk tillväxt på 90 procents-

signifikansnivå. I de övriga två modellerna fanns inget signifikant samband.  Detta kan ha 

många anledningar. Undersökningen är bara gjord på länder som är med i OECD, vilket är 

en grupp länder med relativt utvecklade ekonomier. Dessutom är undersökningen bara 

gjord på en mycket begränsad tid, fyra år, och det är möjligt att denna variabel skulle ha 

högre signifikans över längre tid. Tidigare i uppsatsen har olika teorier om den offentliga 

sektorns påverkan på ekonomisk tillväxt behandlats, vissa säger att en stor offentlig sektor 

påverkar ekonomisk tillväxt negativt, andra menar att det motsatta förhållandet råder. I 

figur 2 nedan redovisas den offentliga sektorn genomsnittliga storlek varje medlemsland i 

OECD. 
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Figur 2. Här visas den offentliga sektorns genomsnittliga utgifter för varje medlemsland i OECD under 
åren 2007-2010 samt ett OECD genomsnitt. För denna variabel saknas statistik för Mexiko.

 
 

Jonas Agell skrev i boken “Tillväxt och ekonomisk politik” (1999) om precis detta – att det är 

svårt att hitta samband mellan den offentliga sektorns storlek, struktur och ekonomisk 

tillväxt. Ibland kan en stor offentlig sektor bidra till större ekonomisk tillväxt och ibland 

stjälpa den. Magnus Henrekson och Andreas Berg beskrev också i sin studie “Government 

Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence” att det är mer en fråga om 

vad den offentliga sektorn lägger sina resurser, än hur stor den är. 

Resultatet i denna studie är alltså i linje med teorin från båda studierna. Storleken på 

offentlig sektor har ingen signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att denna studie endast är gjord på 34 länder och under ett mycket begränsat 

antal år, vilket gör det omöjligt att dra några definitiva slutsatser. Peter Niijkamp och 

Jacques Poots metastudie slog också fast att mer än hälften av tidigare undersökningar inte 

kunde hitta något samband mellan offentlig sektor och ekonomisk tillväxt. En orsak till 

varför så många tidigare studier var resultatlösa kan vara att datan som användes inte var 

tillräckligt omfattande eller att tidsperioden var för snäv. 
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I denna undersökning hade istället den offentliga sektorns sub-komponenter och deras 

andelar av de totala utgifterna större påverkan på tillväxten. Varor och tjänsters andel av 

totala offentliga utgifter visade sig ha en positiv korrelation med tillväxten i en av 

modellerna på 90 procents-nivån. Militära utgifter som andel av BNP visade en negativ 

korrelation med tillväxten, dock även den bara på 90 procents-nivån. Offentliga 

utbildningsutgifter som andel av BNP visade en negativ korrelation med tillväxt på 99 

procents-nivån. Offentliga hälsoutgifter som andel av BNP visade också en negativ 

korrelation med tillväxt på 99 procents-nivån. 

Av dessa resultat är det svårt att dra paralleller med tidigare studier. Gwartney, Lawson och 

Holcombes (1998) studie visade att den offentliga sektorn enbart ska ägna sig 

grundläggande funktioner och inte utöka den sociala välfärden. Sociala utgifter var dock 

inte signifikant i vår studie. Militära utgifter hade negativ påverkan men denna utgift är 

välargumenterad, då den ingår i de grundläggande funktioner som den offentliga sektorn 

bör förse medborgarna med. Att de sjukvårdsrelaterade utgifterna var negativt korrelerade 

med tillväxt var förväntat men en stark offentlig sjukvård kan löna sig på andra sätt, som till 

exempel social trygghet. Om sjukvård bör ingå i den offentliga sektorns grundläggande 

funktioner är upp till varje enskilt land att diskutera.  Att de offentliga utbildningsutgifterna 

som andel av BNP hade en negativ korrelation med tillväxt var inte förväntat. En orsak till 

detta kan vara att OECD-länderna redan har en stor offentlig utbildningssektor och en 

välutbildad arbetskraft. Därför är det inte mer resurser till offentlig utbildning som 

genererar mer tillväxt, utan snarare hur resurserna inom den offentliga utbildningssektorn 

fördelas. Men detta är inte säkert eftersom utbildning är ett komplext ämne och det finns 

flera faktorer som kan påverka, därför behövs fler studier i ämnet. Att varor och tjänsters 

andel av de totala offentliga utgifterna hade en positiv effekt på tillväxten var förväntat, då 

dessa utgifter delvis går till produktion av marknadsvaror/tjänster som stimulerar till mer 

handel. 

Från vår undersöknings resultat går det dock inte att konstatera vilka sektorer som den 

offentliga sektorn borde satsa på för att främja BNP-tillväxt eftersom det fanns få 

signifikanta resultat i flera av regressionsmodellerna. Det behövs vidare studier för att 

utröna vilka samband som finns mellan den offentliga sektorns sub-komponenter och BNP-

tillväxt. 
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6.2 Skatter 
I den ekonomiska litteraturen råder det delade meningar om hur skatter påverkar 

ekonomin, som nämndes tidigare under teoridelen. I vissa teorier har skatter en kraftig 

negativ effekt på ekonomin, samtidigt som de i andra teorier inte har någon tydlig effekt 

alls, ytterligare teorier menar att skatter till och med kan ha en positiv effekt på tillväxt. 

Både Jonas Agell och Mats Persson diskuterade i boken ”Tillväxt och Ekonomisk politik” 

(Calmfors 1999) att olika skatter har olika effekt på tillväxt, och att det kanske snarare är 

skattesystemets utformning som påverkar tillväxten snarare än det generella skattetrycket. 

Även Adolph Wagner betonade i sin teori vikten av att skattesystem och byråkrati fungerar 

på ett effektivt sätt.  

Resultaten från denna studie går i linje med dessa teorier. Skatternas andel av BNP hade 

ingen signifikant påverkan på tillväxt i fem av modellerna, tiden det tar att betala skatter 

var signifikant i två av de sex modellerna. Man skulle kunna tänka sig att i ett land där det 

tar väldigt lång tid är skattesystemet krångligt utformat. Krångliga skattesystem ger 

incitament att försöka hitta kryphål och på så sätt slippa betala skatt – vilket ger färre 

intäkter till den offentliga sektorn. Samtidigt minskar tiden som arbetskraften kan spendera 

på att producera varor och tjänster eller göra andra saker som skulle kunna bidra till 

ekonomin på ett eller annat sätt. Bland de tidigare studierna stöds våra resultat av Magnus 

Henrekson och Andreas Bergs studie som visade att det är den offentliga sektorns 

effektivitet som är avgörande för den ekonomiska tillväxten och inte hur högt skattetrycket 

är (Henrekson; Bergh 2011).  

 

6.3 Utbildning, investeringar och befolkningstillväxt 
I denna undersökning visade sig arbetskraftens utbildning inte ha någon signifikant 

påverkan på tillväxt i fem av modellerna, och negativ korrelation i en av studierna, vilket är 

förvånande då både teori och tidigare forskning har visat ett klart positiv samband. Detta 

kan ha flera förklaringar. Man måste komma ihåg att undersökningen bara är gjord på ett 

urval länder som alla är med i OECD. Det betyder att alla dessa resultat endast gäller för 

detta urval och inte ekonomier under andra förutsättningar. Det är möjligt att utbildning 

inom OECD området inte har så stor effekt då länderna generellt sett redan har relativt 



29 

 

  

utbildad arbetskraft och en ökning av utbildningsnivån drabbas av avtagande 

skalavkastning. Denna tes stöds också ytterligare av resultatet i kapitel 6.1. där de offentliga 

utbildningsutgifterna var negativ korrelerade med tillväxt i en av modellerna. 

Ross Levine och David Renelts tidigare studie, ”A Sensitivity Analysis of Cross-Country 

Growth Regressions” (1992), fann inte heller någon signifikant effekt av utbildning. De 

upptäckte även att andra viktiga faktorer i tidigare studier inte var signifikanta och menade 

att det antagligen är hur faktorerna fungerar tillsammans som är viktigt. Vår undersöknings 

resultat tyder också på att detta är något som framtida forskning bör utreda. 

Investeringar har i denna studie en positiv effekt på ekonomisk tillväxt. Väldigt många 

tidigare studier har också funnit detta samband. I Levine och Renelts tidigare studie (1992) 

var detta en av två variabler som verkligen hade signifikant resultat bland tidigare 

forskning. Det är inte därför inte särskilt förvånande att detta samband finns även i denna 

studie. Samtliga av undersökningens regressionsmodeller visade att postivt samband 

mellan investeringar och BNP -tillväxt. 

Befolkningstillväxt är också en variabel som är vanlig i undersökningar på ekonomisk 

tillväxt. Denna variabel hade i denna studie ingen signifikant påverkan på tillväxten. Detta 

kan bero på att befolkningstillväxten i OECD-länderna har varit både relativt låg och stabil 

över de åren som observerats i denna studie. Det är mycket möjligt att 

befolkningstillväxten har en större korrelation med ekonomisk tillväxt i andra delar av 

världen.  

 

6.4 Initial BNP, åren och inflation 
Att initial BNP per capita visade sig inte ha någon signifikans kan bero på att alla länder i 

OECD redan ligger på en relativt hög BNP-nivå och att upphinnareffekten därför inte blir 

lika tydlig.   

Vilken period det var visade sig ha en ganska stor effekt på tillväxt. Detta beror med största 

sannolikhet på den ekonomiska kris som drabbade världen 2008 vilket gav effekter i 

ekonomier över hela världen.  
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Inflation visade sig ha en signifikant påverkan på tillväxt i en av modellerna. Åren som följde 

finanskrisen var turbulenta år som skapade osäkerhet i ekonomin och hög inflation brukar 

hänga ihop med osäkerhet. Hög inflation gör att det blir svårt att förutse priser vilket gör 

det svårt att planera för framtiden vilket i sin tur har negativa effekter på ekonomin. Högst 

inflation av OECD-länderna hade Island med en genomsnittlig inflation över de fyra åren på 

nästan 9 procent. Piken för inflationen i Island var under 2008 och 2009 då de hade en 

inflation på över 12 procent. Nedan följer ett diagram som visar den genomsnittliga 

inflationen över de fyra åren för alla OECD-länder. 

Figur 3. Visar den genomsnittliga inflationen för OECD-länder mellan 2007 och 2010. 

 

 

7 VIDARE STUDIER 
Ekonomisk tillväxt är ett enormt stort ämne och det vore omöjligt att ta upp alla olika 

aspekter av ämnet i en uppsats. Under arbetets gång har vi sett många olika intressanta 

teorier och statistik som vi gärna hade velat titta närmare på. I början av arbetet med 

denna uppsats funderade vi mycket på definitionen av den offentliga sektorns storlek. Vi 

valde att definiera den genom dess utgifter, men det hade också varit intressant att titta på 

den offentliga sektorns storlek definierad genom dess inkomster – alltså skatter. En idé till 

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Ja
p

an

Sc
h

w
ei

z

Ir
la

n
d

C
h

ile

Fr
an

kr
ik

e

P
o

rt
u

ga
l

Sv
er

ig
e

Ty
sk

la
n

d

N
ed

e
rl

än
d

e
rn

a

K
an

ad
a

It
al

ie
n

Ö
st

e
rr

ik
e

Fi
n

la
n

d

U
SA

Lu
xe

m
b

u
rg

Sp
an

ie
n

B
e

lg
ie

n

D
an

m
ar

k

N
o

rg
e

Sl
o

va
ki

e
n

N
ya

 Z
e

el
an

d

Is
ra

e
l

A
u

st
ra

lie
n

St
o

rb
ri

ta
n

n
ie

n

Tj
ec

ki
en

Sl
o

ve
n

ie
n

Sy
d

ko
re

a

G
re

kl
an

d

P
o

le
n

M
e

xi
ko

Es
tl

an
d

U
n

ge
rn

Tu
rk

ie
t

Is
la

n
d

INFLATION



31 

 

  

framtida studier skulle vara att dela upp den offentliga sektorns inkomster, de olika 

skattertyperna, och se hur olika skatter påverkar ekonomin: kapitalskatt, inkomstskatt, 

företagsskatt, momsskatt etcetera. Det finns också mer lättåtkomlig statistik om skatter 

tillgängligt för OECD-länderna. 

I denna studie har vi endast fokuserat på länder som är medlemmar i OECD-länder, men 

det hade varit intressant att se resultaten för samma variabler från fler länder. Det finns fler 

organisationer i andra delar av världen man skulle kunna studera. ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations), CAN (Andinska gemenskapen) eller NAFTA (North American Free 

Trade Agreement) är några exempel. 

Variablerna för utbildning är också något vi diskuterat mycket när vi arbetat med denna 

uppsats. Vi hade med variabler för hur många som hade högre utbildning i landet och den 

offentliga sektorns utgifter till utbildning. Under arbetet med uppsatsen diskuterade vi 

mycket om vi skulle ha med fler variabler som skulle kunna mäta kvaliteten på utbildning i 

ett land. Resultat i PISA-undersökningar skulle till exempel kunna vara ett mått på kvalitet. 

En tanke skulle då kunna vara att studera hur befolkningens kunskapsnivå i matematik eller 

läsförståelse påverkar tillväxten. 

  



32 

 

  

8 LITTERATURFÖRTECKNING 

8.1 Böcker 
Barro, Robert J. (1988). Government spending in a simple model of endogenous growth. 

National Bureau of Economic Research. 

Barro, Robert J & Sala-I-Martin, Xavier (2004). Economic Growth. MIT Press. 

Barro J. Robert (1997) Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. 

National Bureau of Economic Research. 

Carlin, W. & Soskice, D (2006), Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies. 

New York: Oxford University Press. 

Calmfors, Lars & Persson, Mats. (1999), Tillväxt och ekonomisk politik. Studentlitteratur. 

Henrekson, Magnus (1990) An Economic Analysis of Swedish Goverment Expenditure. Trade 

Union Institute for Economic Research. 

OECD (2011) Goverments at a Glance. OECD Publishing. 

Studenmund, A.H. (2013) Using Econometrics A Practical Guide. Pearson Education Limited. 

 

8.2 Artiklar 
Agell, Jonas (1999) Välfärdsstat, tillväxt och samhällsekonomisk effektivitet. I Calmfors, Lars 

& Persson, Mats (red.) (1999). Tillväxt och ekonomisk politik. Studentlitteratur. 

Barro, Robert J (1998) Human capital and growth in across-country regressions. Swedish 

Economic Policy Review. (1999) No 6, pp. 237-277. 

Barrios, Salvador; Schaechter, Andrea (2008) The Quality of Public Finances and Economic 

Growth. Economic Papers. No 337 (Aug, 2008). 

Bergh, Andreas; Henrekson, Magnus (2011) Government Size and Growth: A Survey and 

Interpretation of the Evidence. IFN Working Paper, No. 858. 



33 

 

  

Chobanov, Dimitar; Mladenova, Adriana (2009) What is the Optimum Size of Goverment. 

Bulgarian Institute for Market Economics. 

Dicker, James (2010) How Should We Measure Public Sector Performance? Viewpoint Paper 

for the 2020 Public Services Trust. 

Gwartney, James; Lawson, Robert; Holocombe, Randall (1998) The Size and Functions of 

Goverment and Economic Growth. Joint Economic Committee.  

Handler,Heinz; Koebel, Bertrand; Reiss,Philipp; Schratzenstaller, Margrit (2005) The Size 

and Performance of Public Sector Activities in Europe. WIFO Working Paper No. 246. 

Karras, Georgios (1997) On the Optimal Government Size in Europe: Theory and Empirical 

Evidence. The Manchester School. Vol. LXV No. 3 (Jun, 1997), pp. 280-294. 

Levine, Ross; Renelt, David (1992) A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth 

Regressions. The American Economic Review. Vol. 82, No. 4. (Sep, 1992), pp. 942-963. 

Nijkamp, Peter; Poot, Jacques (2002) Meta-analysis of the impact of fiscal policies on 

long-run growth. European Journal of Political Economy. Vol. 20 (Feb, 2004) pp. 91-124. 

Pascual, Marta; Alvarez-García, Santiago (2006) Government Spending and Economic 

Growth in the European Union Countries: An Empirical Approach. SSRN Working Paper. 

Tillgänglig från: http://ssrn.com/abstract=914104 (Åtkomst: 2015-01-25). 

 


