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ABSTRAKT 
Den här uppsatsen undersöker relationen mellan ekonomisk tillväxt och 

sjukdomsepidemin HIV/AIDS i 47 afrikanska länder. Den empiriska undersökningen 

är utförd med hjälp av regressionsanalys med paneldata. Genom att använda data från 

olika välkända källor har BNP/capita för varje land undersökts. Olika faktorer som 

förväntas påverka utvecklingen i BNP/capita undersöks. BNP/capita har logaritmerats 

i modellen för att fånga den procentuella förändringen. 

 

De inkluderade oberoende variablerna i undersökningen är andelen smittade i 

HIV/AIDS i åldrarna 15-49, förväntad livslängd vid födseln, inflation, 

befolkningstillväxt, internetanvändare, utländska investeringar samt den släpande 

logaritmerade BNP/capita under åren 1990-2013. 

 

Den empiriska undersökningen visar att HIV-epidemin har en positiv inverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Effekten är troligen indirekt då en ökad andel sjuka leder till 

större efterfrågan på arbete inom sjukvårdssektorn och arbete som täcker upp för de 

som har insjuknat eller inte kan arbeta på grund av sin sjukdom. Undersökningens 

resultat är inte i linje med de flesta tidigare undersökningar som säger att HIV/AIDS 

är negativ för den ekonomiska tillväxten. 

 

 

 

 
Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, BNP/capita, HIV/AIDS, paneldata.  
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1. INTRODUKTION 
I den här delen kommer jag att presentera uppsatsens frågeställning och syfte. Utöver 

detta kommer bakgrund, metod och struktur att klargöras. 

1.1. Bakgrund 
Världshälsoorganisationen (WHO) estimerade att ungefär 35 miljoner människor 

levde med HIV/AIDS i slutet av 2013. Under 2013 dog 1,5 miljoner människor i 

AIDS-relaterade sjukdomar. Sedan epidemins utbrytning har närmare 78 miljoner 

människor smittas med HIV/AIDS och cirka 39 miljoner människor har dött. (World 

Health Organization, 2015) 

 

HIV är humant immunbristvirus. Infektionen varar livet ut men kan bromsas med 

mediciner. Om man inte får någon behandling utvecklar man efter en tid AIDS då 

immunförsvaret bryts ner. (Hiv och aids, 2015) 

 

För ekonomer är det intressant att undersöka vad denna nu stora och välkända 

sjukdom har haft för effekt på människors välfärd och länders utveckling. Sjukdomen 

är klart mest påtaglig i Afrika, där den enligt många påverkar människors och länders 

hälsa och ekonomiska status. På många håll runtom i världen ses sjukdomen inte bara 

som en fara för hälsa, utan också som ett hot för länders utveckling. (Barn och aids, 

2013) 

1.2. Syfte 
Denna studie ämnar undersöka huruvida HIV-epidemin har haft någon påverkan på 

länders ekonomiska tillväxt i Afrika. Studien omfattar 47 länder i Afrika. 

Undersökningen bygger huvudsakligen på en regressionsanalys där variabler som på 

ett eller annat sätt kan förklara tillväxt inkluderas. Jag ämnar med hjälp av tidigare 

studier och ekonomiska teorier om tillväxt försöka ge en bild av hur HIV-epidemin 

påverkat Afrikas länder ekonomiskt. 

1.3. Frågeställning 
Har HIV-epidemin haft någon påverkan på länders ekonomiska tillväxt? 

1.4. Metod 
En regressionsanalys, framtagen med hjälp av paneldata i Stata 13, utgör basen i den 

här studien. Den variabel som kommer att undersökas är logaritmerad BNP/capita, 
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som även kan kallas ekonomisk tillväxt. De oberoende variabler som inkluderas i 

analysen är HIV/AIDS, förväntad livslängd vid födseln, inflation, befolkningstillväxt, 

antal internetanvändare, utländska investeringar samt konstant släpande logaritmerade 

BNP/capita under åren 1990-2013. Datan inkluderar 47 länder i Afrika mellan åren 

1990 och 2013. Datan som används i analysen är huvudsakligen insamlad från QOG1. 

QOG har sammanställt ett dataset från en rad olika källor, mestadels World Bank, 

varifrån jag även tagit eventuella utelämnade värden. 

 

Modellen som används i studien är en modell som inkluderar fixa effekter. Tabell 4 

under avsnitt 4.1. visar Hausman testet som gjordes för att bekräfta modellen med fixa 

effekter. 

1.5. Struktur 
Den första delen, Tidigare studier, kommer att redogöra för en del tidigare studier och 

forskningar på området hälsa och ekonomisk tillväxt.  

 

Därefter kommer delen Teoretisk diskussion där grunderna kring några teorier inom 

ekonomisk utveckling samt hälsa och epidemier kommer att visas och förklaras. 

Några av de kända nationalekonomerna kommer att nämnas, liksom deras teoretiska 

teorier.  

 

Huvuddelen, Empirisk analys, är den delen där regressionsanalysen presenteras. Först 

kommer jag att presentera regressionsmodellen, beskriva vilka variablerna är och 

sedan förklara varför just de variablerna inkluderas. Här beskrivs även vilka 

svårigheter som uppdagats under eftersökningen av data och under andra delar av 

arbetet. Därefter följer analysen och resultaten.  

 

I Sammanfattning följer sedan en kort resumé av vad rapporten kommit fram till. 

 

Under Referenser återfinns sedan samtliga källor som har använts i skapandet av den 

här uppsatsen. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The quality of government institute vid Göteborgs Universitet. 
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I texten kommer det ibland att hänvisas till tabeller och figurer som återfinns i 

Appendix.  
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2. TIDIGARE STUDIER 
Det finns sedan tidigare en rad undersökningar, rapporter och avhandlingar som gjorts 

på ämnet. Under den här sektionen kommer jag att lyfta fram det viktigaste ur dessa.  

 

I rapporten The Growth Report; Strategies for Sustained Growth and Inclusive 

Development (2008), av Commission on growth and development diskuteras vad som 

menas med tillväxt och hur tillväxten sett ut sedan andra världskrigets slut. BNP-

måttet lyfts fram som ett av de bästa och mest uttryckande måtten på tillväxt. Ett 

ökande BNP-mått är ett bevis på att samhället kommer samman och blir mer 

organiserat. (Commission on growth and development, 2008) 

 

Rapporten beskriver även att det fortfarande, sedan man började räkna på tillväxt i 

mitten av 1800-talet, är tre huvudsakliga faktorer som bestämmer ett lands BNP: 

teknologi, kapital och humankapital. Rapporten hävdar dock att dessa tre faktorer är 

de närbelägna men att de djupare rötterna för ekonomisk tillväxt bygger på framsteg 

inom andra faktorer, så som handel, folkhälsa, medicin, vetenskap, finans samt 

utbildning. I takt med att världsekonomin har öppnats och integrerats, har teknologi 

och kunskap färdats mellan länder på ett smidigare sätt än tidigare. Detta visar på att 

utvecklingsländer kommer kunna ”komma ikapp” rikare länder. (Commission on 

growth and development, 2008) 

 

Hälsa är av många sett som en rättighet, oavsett om det bidrar till ekonomisk 

utveckling eller inte. Författarna fastslår samtidigt att hälsa påverkar ekonomisk 

prestation på flera sätt. Exempelvis kan hotet om sjukdomar avskräcka investeringar i 

humankapital. Om hushållen fruktar att deras barn inte ska överleva spädbarnsstadiet 

kommer de sannolikt föda fler barn. Det blir dock svårt att investera i utbildning för 

samtliga barn när antalet barn är högre. (Commission on growth and development, 

2008) 

 

Commission on growth and development lägger vikt och betydelse vid hälsa och kost i 

tidig ålder. De menar på att ohälsa och dålig kost i barnstadiet har en stark påverkan 

på både tillväxt och jämlikhet. Detta leder till att ett barns förmåga att ta åt sig både 

kognitiva och icke-kognitiva kunskaper försämras. Problemen blir ofta bestående och 

spiralen är mycket svår att vända. I nutid, då kognitiva färdigheter får större och större 
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roll i samhället, kan dessa skador äventyra länders ekonomiska potential. 

(Commission on growth and development, 2008) 

 

Rapporten påvisar att länderna söder om Saharaöknen växer snabbt, de har växt 

omkring sex procent per år de senaste åren. De största anledningarna till framfarten är 

en mer försiktig makroekonomisk politik, mer generöst bistånd och högre priser på 

export. I majoriteten av dessa länder finns en ny generation ledare som strävar efter 

tillväxt och mer öppna regeringar. Utmaningen är nu att låta dessa framsteg bli 

permanenta och inte tillfälliga. (Commission on growth and development, 2008) 

 

Chris Papageorgiou och Petia Stoytcheva vid Louisiana State University skrev 2004 

en avhandling om effekten av HIV/AIDS på inkomst per arbetare i 89 länder. De 

undersökte AIDS inverkan på inkomster i länder. De genomförde en 

regressionsanalys baserat på den utökade Solow-modellen och delade in variabeln 

AIDS i ålderskategorier. Tre grupper fördelat på åldrarna 5-15, 16-34 och 35-60+ 

användes. Papageorgious och Stoytchevas rapport renderade i ett resultat där endast 

gruppen 16-34 hade ett signifikant negativt samband med inkomst. Studien 

inkluderade data mellan åren 1979 och 2000 då sjukdomen spreds över världen. 

(Papageorgiou & Stoytcheva, 2004) 

 

I augusti 1996 publicerade forskaren och nobelpristagaren Robert J. Barro sin rapport 

Determinants of economic growth: a cross-country empirical study vilken syftade till 

att beskriva vilka faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten. Barro pekar på en 

rad faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land. De variabler han ser 

tydligast resultat på är deltagande i skolan, förväntad livslängd, underhåll av 

rättsstatsprincipen2 samt förbättringar inom handeln. Dessa fyra variabler förbättrar 

tillväxten. Barro nämner även tre variabler som ger negativ påverkan på tillväxten, 

nämligen fertilitet, inflation och offentlig konsumtion. (Barro, 1996) 

Det har riktats en del kritik mot Barro och hans metod att klumpa ihop alla länder 

tillsammans i hans undersökningar med regressioner. Enligt kritikerna har alla länder 

sin egen storlek, religion, kultur och etik. Var och en utav länderna är ett specialfall. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Från engelskans Rule of law. Rättsstatsprincipen är ett samlat index för hur landets invånare känner inför att följa samhällets 
regler och bestämmelser, i synnerhet avtal, äganderätt, polis och domstol, samt sannolikheten för brottslighet och våld (World 
Bank, 2014). 
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Mot denna kritik svarar Barro att han ser det precis tvärtemot, att dessa skillnader 

mellan länder är det som gör regressionsverktyget möjligt. Enligt Barro är det inte de 

stora länderna som ger hela resultatet utan hans undersökning väger länderna och dess 

skillnader lika. (Barro, 2006) 

För givna värden på de andra förklarande variablerna förutser den neoklassiska3 

modellen att initiala BNP-måttet är negativt korrelerat med den förklarade variabeln. 

Barro får negativ signifikans i linje med teorin. För att mäta humankapital tittar Barro 

på tre specifika mått: genomsnittliga antalet uppnådde år i gymnasiets för män 25 år 

eller äldre, förväntad livslängd vid födseln och en interaktion mellan de båda precis 

nämnda variablerna. Resultatet visar en signifikant positiv effekt av humankapital på 

BNP/capita-tillväxten. Tittar man istället på antal uppnådda år i grundskolan för män 

25 år eller äldre blir resultat inte signifikant. (Barro, 1996) 

Barro menar dock att variabler som antal år i skolan inte är starka variabler eftersom 

man inte riktigt kan veta kvalitén på utbildningen. Han pekar på att resultat från 

internationella tester skulle vara bättre tecken på tillväxt då förklaringsgraden där är 

högre. Problemet med testresultat är dock att mindre data finns tillgängligt än så 

länge. Många länder saknar siffror vad gäller internationella testresultat och detta 

medför en starkt obalanserad panel. (Barro, 2006) 

René Bonnel, World Bank, publicerade 2000 sin avhandling HIV/AIDS: Does it 

increase or decrease growth in Africa? Rapporten fastslår att smittsamma sjukdomar 

spelar stor roll för Afrika. Tvärsnittsregressioner mellan åren 1990 och 1997 föreslår i 

Bonnels rapport att HIV/AIDS har minskat Afrikas tillväxttakt per capita med 0,7 

procentenheter per år. För de afrikanska länderna med malaria sjönk tillväxten med 

ytterligare 0,3 procentenheter per år. En sådan minskning är stor jämfört med den 

historiska tillväxten på 0,4 procent 1990-1997. Olika faktorer relaterade till fattigdom, 

ojämlikhet, arbetskraftens rörlighet samt etnisk fraktion har underlättat den snabba 

spridningen av HIV. Men vad som har möjliggjort för HIV/AIDS att skada den 

ekonomiska och sociala utvecklingen är urholkningen av några av de viktigaste 

faktorerna för ekonomisk tillväxt, såsom humankapital, socialt kapital och inhemskt 

sparande. Genom sådana kanaler har HIV-epidemin gått från en hälsofråga till en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Marginalistiskt resonemang inom ekonomi 



	   7	  

ekonomisk sjukdom som försämrar den ekonomiska och sociala utvecklingen. 

Eftersom det förhindrar en allt större del av befolkningen från att delta i den 

ekonomiska tillväxten, ökar HIV/AIDS-epidemin fattigdom. En ond cirkel skapas där 

HIV/AIDS minskar den ekonomiska utvecklingen och ökar fattigdom, som i sin tur 

påskyndar spridningen av HIV. (Bonnel, 2000) 

I Third World Quarterly av Alan Whiteside från 2002 diskuterar han om fattigdom 

om HIV/AIDS i Afrika. Han menar att i många afrikanska länder har den ekonomiska 

utvecklingen stått still i ett antal år men att produktionen ökat i reala termer. Den 

primära sektorn med jordbruk, skogsbruk och gruvarbete samt den sekundära sektorn 

med tillverkning, gas, el, vatten och byggverksamhet bidrar allt mindre till BNP 

medan tjänstesektorn med bank, handel, försäkring och turism växer. Detta har 

minskat totala antalet formellt anställda och de outbildade har drabbats värst. 

Whiteside pekar på att detta har direkta konsekvenser för HIV-spridningen. 

Ekonomisk tillväxt kan uppmuntra HIV-spridningen men det kan även ekonomisk 

nedgång och stagnation göra. Med tillväxt finns det åtminstone en chans att 

människor blir bättre och att mer resurser finns för att hindra sjukdomens spridning. 

Det är dock viktigt att tillväxten blir rättvis för alla. Att HIV-epidemin utarmar 

människor, deras hushåll, företag och samhällen är nu allmänt accepterad. Whiteside 

menar dock att vi vet alldeles för lite om hur HIV påverkat sociala och ekonomiska 

enheter samt hur dessa interagerar med varandra. (Whiteside, 2002) 

Population Division, United Nations Secretariat, publicerade 2003 rapporten The 

HIV/AIDS epidemic and it’s social and economic implications. Rapporten förtydligar 

att HIV-epidemin inneburit allvarliga kostnader hos den privata sektorn i de mest 

drabbade länderna. Dödsfallen leder direkt till en minskad arbetsför befolkning då 

dödsfallen inträffar mest bland arbetarna i den mest produktiva åldern. Då yngre, mer 

oerfarna, måste ersätta de sjuka och döda minskar arbetarnas produktivitet. Om 

kompetensen är hög hos de drabbade arbetarna kan även hela företag förlora sin 

”know-how”4 samlats genom många års erfarenhet. Frånvaron av de arbetare i 

företagen kan även ha en negativ inverkan på moralen hos de kvarvarande arbetarna 

vilket även det minskar produktiviteten. Till sist säger de också att HIV-infekterade 

arbetare sannolikhet blir sämre när de utvecklar AIDS. (Population Division, 2003) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Kunskap 
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3. TEORETISK DISKUSSION 
Teorin bakom ekonomisk tillväxt är oerhört komplex och det finns ett flertal olika 

teorier med olika synsätt. Faktorerna som påverkar tillväxt är många och det har visat 

sig svårt att fastslå sambandet i en enda modell. Den här delen ämnar redogöra för 

några välkända teorier inom ekonomisk tillväxt. Utöver dessa kommer även 

sambandet mellan tillväxt, hälsa och arbetskraft tas upp. 

3.1. Exogena tillväxtmodeller 

3.1.1. Solow-modellen 
Det centrala i den neoklassiska modellen utvecklad av Robert Solow är en aggregerad 

produktionsfunktion: 

 

𝑌! = 𝐹 𝐾! , 𝐿! ∗ 𝐴! , 

 

där Y är produktion, K är kapital, L är arbetskraft och A är produktivitet. F har de 

allmänna neoklassiska egenskaperna: främst kännetecknas det av konstant 

skalavkastning som minskar avkastningen för varje insatt resurs5, och en positiv och 

konstant substitutionselasticitet. Den huvudsakliga ekvationen i modellen reflekterar 

utvecklingen av kapitalstocken vid en konstant hastighet av sparande och 

depreciering. Utan teknologisk utveckling skulle tillväxten i den här modellen till slut 

stanna. Vidare är modellen formulerad på ett sådant sätt att man tillåter ökad 

effektivitet för att kompensera avtagande avkastning på kapitalet. Ekonomin löper 

därför samman till ett så kallat steady-state6, där produktion och kapital per arbetare 

båda växer i en exogen hastighet av teknologisk utveckling. Således påverkas inte 

ekonomisk tillväxt på lång sikt av förändringar i graden av sparande eller 

befolkningstillväxt. Förändringar i dessa ändrar bara nivån på den långsiktiga 

tillväxten, inte dess lutning. (Schütt, 2003) Solow-modellen är enkel eftersom den 

endast fokuserar på en dimension och det är fysiskt kapital, mängden kapital som 

varje arbetare arbetar med. (Weil, 2013) 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Från engelskans input 
6	  Ett tillstånd då ekonomin är i jämvikt 
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3.1.2. Solow-modellen med humankapital 
Den utökade Solow-modellen inkluderar även humankapital. Denna modell beskrevs 

av Mankiw, Romer och Weil 1992. Skillnaden mot den tidigare Solow-modellen är att 

de lagt till humankapital som en faktor i en annars vanlig Cobb-Douglas 

produktionsfunktion. Produktionsfunktion tar följande form: 

 

𝑌! = 𝐾!!𝐻!
! 𝐴!𝐿! !!!!!, 

 
där Y är produktion, K är kapital, H är humankapitalstocken, A är produktivitet och L 

är ren arbetskraft. Exponenterna 𝛼,𝛽  𝑜𝑐ℎ  1− 𝛼 − 𝛽 mäter produktionselasticiteten 

för varje insatt resurs. Mankiw, Romer och Weil antog att 𝛼 + 𝛽 < 1, så att 

funktionen presenterar konstant skalavkastning men avtagande avkastning till 

reproducerbara faktorer. Precis som i den tidigare Solow-modellen, växer 

befolkningen och teknologin i hastigheterna n och g, medan kapitalet deprecierar i 

hastigheten 𝛿. Mankiw, Romer och Weil gör även tre andra viktiga antaganden: vi 

investerar i humankapital precis som vi investerar i fysiskt kapital, att humankapital 

deprecierar i samma konstanta hastighet 𝛿 som fysiskt kapital samt att produktionen 

kan användas för antingen konsumtion eller investeringar i kapital, antingen 

humankapital eller fysiskt kapital. (Schütt, 2003) Mankiw, Romer och Weil menar i 

sin rapport att modellen som inkluderar humankapital gör sig bättre än den tidigare 

Solow-modellen. Humankapital gör modellen bättre och tar bort några avvikelser, för 

höga koefficienter på bl.a. investeringar och befolkningstillväxt. (Mankiw, Romer & 

Weil, 1992) 

3.2. Endogena tillväxtmodeller 
En något mer modern vinkel på teorin om ekonomisk tillväxt ger försök i att förklara 

tillväxt i modellen endogent. Det finns två olika synsätt för hur man ska integrera 

humankapital i tillväxtmodeller. Den ena ser det samlade humankapitalet som motorn 

till tillväxt medan den andra synen lägger vikt på betydelsen av humankapitalstocken i 

innovationsprocessen och framtagande av ny teknologi. (Schütt, 2003) 

3.2.1. Tillväxt av samlat humankapital 
1988 publicerade Lucas en rapport där humankapital inkluderas i tillväxtmodellen på 

ett liknande sätt som teknologi inkluderas i Solow-modellen. Ekonomin består av 

individer som maximerar sin nytta livet igenom. Lucas lägger fram  
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följande produktionsfunktion:  

𝑌! = 𝐴𝐾!
! 𝑢!ℎ!𝐿! !!!ℎ!,!

! , 

 

där Y är produktion, A är produktivitet, K är kapital och L är arbetskraft, u är den del 

av en individs tid som går till arbete, h är humankapitalet för varje agent och ℎ! är det 

genomsnittliga humankapitalet i ekonomin. A anses vara konstant i den här modellen 

och befolkningstillväxt ses som exogen. Humankapitalets tillväxthastighet är 

oberoende av dess nivå. Förklaringen är att utvecklingen av kompetens kan i själva 

verket underlätta eller förbereda lärande. Eftersom det inte existerar någon avtagande 

avkastning för kompetens kan humankapitalet växa oavbrutet och därför generera 

endogen tillväxt. Lucas menar att det enda som leder till produktion av humankapital 

är humankapital. (Lucas, 1988) 

3.2.2. Humankapital och teknologisk förändring 
Det andra synsättet för endogena tillväxtmodeller håller kvar samma antagande som 

Solow-modellen, att teknologisk utveckling är central för ekonomisk tillväxt. I det här 

synsättet är humankapitalet annorlunda och ses nu som anledning till fortsatt 

teknologisk utveckling istället för att vara oberoende orsak för tillväxt. En högre nivå 

av humankapital påskyndar processen med teknisk spridning i ekonomin. Detta skulle 

ge en möjlighet för länder som ligger bakom de mest teknologiskt utvecklade 

länderna att komma ikapp. Det var Nelson och Phelps som först hävdade att 

utbildningsnivån kan ha inverkan på människors förmåga att anpassa sig till 

förändringar och nya teknologier. I modellen av Nelson och Phelps är teknologin 

exogen, vilket leder till att humankapitalets roll är enbart att hjälpa länder komma 

ikapp den absoluta toppen bland teknologisk utveckling. Romer har tagit denna idé 

och utvecklat. I Romers modell finns antagande om att R & D7 kräver, som den 

enskilt viktigaste insatsen, högutbildad arbetskraft. En gemensam innebörd för dessa 

tillvägagångssätt är att tillväxt beror på humankapitalstocken. (Nelson & Phelps, 

1966) 

Romer menar att ekonomin har tre olika delar: forskningssektorn, en sektor för 

mellanvaror och en sektor för slutgiltiga varor. Forskningssektorn använder 

humankapital och den existerande kunskapen för att ta fram varor, vilka säljs till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Research & development 
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sektorn för mellanvaror. Här används olika strategier och ekonomins sparande för att 

producera kapitalvaror i mellanled som sedan tillsammans med arbetskraft och 

humankapital producerar slutresultatet i sektorn för slutgiltiga varor. 

Produktionsfunktionen för sektorn för slutgiltiga varor är: 

𝑌 = 𝐻!!𝐿! 𝑥!!!!!!!
!!! , 

där Y är produktion och L arbetskraft, 𝐻! är humankapitalet, A är kunskapsstocken 

och 𝑥! är de mellanliggande kapitalvarorna som använda i slutproduktionen. 

Fördelningen av kapital till olika slag av insatsvaror vilka har separerbara effekter på 

produktionen är kännetecknande för Romers modell. I modellen visas att antalet olika 

insatsvaror i ekonomin beror på den totala kunskapsstocken, A. (Romer, 1990) 

3.3. Produktivitet, tillväxt och hälsa 
Länders ekonomiska utveckling mäts ofta i hur produktiviteten utvecklas. 

Produktivitet härleds till hur effektivt produktionsfaktorer omvandlas till produkter. 

HIV/AIDS-epidemin har direkt påverkan på arbetskraften och därmed indirekt 

påverkan på tillväxten. Weil gör i sin bok Economic Growth en omskrivning av 

tidigare nämnda Solow-modellen. Han definierar 𝐴 = 𝑒!!! där e nu är teknologin 

som mäter antalet effektiva arbetare per faktisk arbetare. Att öka L och e har samma 

effekt på totala antalet produktion. Produkten av e och L är det totala antalet effektiva 

arbetare i ekonomin. (Weil, 2013) 

 

Varför existerar inkomstklyftor mellan länder? Varför är vissa länder fattiga och vissa 

rika? Det finns många faktorer men en av dessa och den som är mest relevant för den 

här studien är hälsa. Hälsa påverkar arbetskraften och produktiviteten hos arbetarna. 

Produktiviteten påverkar i sin tur BNP/capita och länders framtidsutsikter. Ett mer 

produktivt land utvecklas i en högre takt. En arbetare kan vara stark eller svag, sjuk 

eller frisk, okunnig eller utbildad. När ett land utvecklas ekonomiskt förbättras hälsan 

hos befolkningen. Denna förbättring av hälsan är ett bevis för att människorna lever 

ett bättre liv. Hälsa har dessutom en produktiv sida och inte bara ett personligt värde. 

Friskare människor kan arbeta längre och hårdare, de har även förmågan att tänka 

klarare. Friskare studenter lär sig enklare. Således ger bättre hälsa i ett land högre 

inkomstnivå i landet. Denna produktiva sida av hälsa kan vi se som humankapital. 

Rikare människor har generellt råd med bättre åtgärder inom hälsa, såsom vacciner, 
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rent vatten och säkra arbetsförhållanden. Bland de rika länderna i OECD8 är det i 

genomsnitt 2,2 läkare per 1 000 invånare och i utvecklingsländerna är genomsnittet 

0,8. Siffran i Afrika (söder om Sahara) är låga 0,3. Eftersom friskare människor är 

ekvivalent med bättre arbetare är det centralt att förstå att både hälsa och inkomst är 

endogena variabler i sambandet mellan de båda. (Weil, 2013) 

 

Figur 1 visar relationen mellan hälsa och inkomst. Den horisontella axeln mäter 

inkomst per capita och den vertikala axeln mäter hälsa per arbetare. Den räta kurvan, 

y(h), visar hälsans påverkan på inkomst per capita och den slopande kurvan, h(y), 

visar inkomst per capitas påverkan på hälsan. Båda kurvorna indikerar ett positivt 

samband men vi ser att den ena kurvan är avtagande. Detta tolkas i bemärkelsen att ju 

högre inkomst per capita, desto mindre blir den positiva effekten på hälsan. Effekten 

är kraftigare ju mindre inkomst per capita. Skärningspunkten mellan kurvorna i 

figuren är jämviktsnivån av hälsa och inkomst. Exogena förändringar, som 

exempelvis en förbättrad teknologi, orsakar skift av kurvorna medan endogena 

förändringar orsakar rörelser längs med kurvorna. (Weil, 2013) 

 

 
Figur 1. Weil, 2013, s. 175 

 

I figur 2 ser vi ett exempel på effekten av ett exogent skift i inkomst. Figuren 

indikerar att inkomsten ökar via skiftet samt att inkomst ökar ännu mer via en 

multiplikatoreffekt av hälsan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Organization for Economic Co-operation and Development	  

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Addison-Wesley

Figure 6.3 How Health Interacts with Income

8



	   13	  

 
Figur 2. Weil, 2013, s. 178 

 

De rikaste länderna i världen har lägst befolkningstillväxt. Weil menar även att 

skillnader mellan länder inom hälsa är stora och kan bidra till skillnader i inkomst. I 

den empiriska undersökningen som följer kommer jag genom regression försöka ta 

fram en modell som beskriver ekonomisk tillväxt samt HIV-epidemins inverkan på 

den. (Weil, 2013) 
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Figure 6.5 Effect of an Exogenous Shift in 
Income
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4. EMPIRISK ANALYS 
I denna del kommer jag att presentera regressionsanalysen som studien bygger på. 

Analysen är gjord med paneldata för 47 länder i Afrika. Tidsperioden jag valt att 

undersöka sträcker sig mellan åren 1990 och 2013. 

4.1. Regressionsmodell 
	  

	  
𝐥𝐧𝐁𝐍𝐏𝐩𝐞𝐫𝐂𝐀𝐏 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐇𝐈𝐕𝐀𝐈𝐃𝐒+ 𝛃𝟐𝐋𝐈𝐕𝐒𝐋Ä𝐍𝐆𝐃 +

𝛃𝟑𝐈𝐍𝐅𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝛃𝟒𝐁𝐄𝐅𝐎𝐋𝐊𝐍𝐈𝐍𝐆𝐒𝐓 + 𝛃𝟓𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 +

  𝛃𝟔𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓 + 𝐁𝟕𝐥𝐧𝐁𝐍𝐏𝐩𝐞𝐫𝐂𝐀𝐏𝐭!𝟏 + 𝛆  

 

där 𝑖 = 1, 2,… , 47 representerar antalet länder i studien, 

och där 𝑇 = 1990, 1991,… , 2013 representerar åren i studien. 

 

Regressionsmodellen inkluderar fixa effekter. Det har fastslagits genom Hausman 

testet (Tabell 1) nedan. 

 

Tabell 1. Hausman test för fixa effekter 

 
 

 

 

 

. 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       54.58
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
laglnBNPpe~P      .9402821     1.000636       -.0603541         .009853
      INVEST      .0009648     .0013258        -.000361        .0000974
    INTERNET      .0003617     .0001619        .0001998        .0001427
BEFOLKNINGST      .0121015      .013941       -.0018395        .0012263
   INFLATION     -4.07e-06    -4.65e-06        5.85e-07        3.24e-07
   LIVSLÄNGD      .0038239     .0012535        .0025704        .0007361
     HIVAIDS      .0045305     .0011574        .0033732         .000896
                                                                              
                     fe           re         Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
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Förklaring av modellens variabler 

lnBNPperCAP = logaritmerade BNP per capita under åren 1990-2013 

α = interceptet 

β!= koefficientens nummer 

HIVAIDS  = andelen smittade i åldrarna 15-49 

LIVSLÄNGD = förväntad livslängd vid födseln 

INFLATION = inflation 

BEFOLKNINGST = befolkningstillväxt 

INTERNET = internetanvändare 

INVEST = utländska investeringar 

lnBNPperCAP!!! = släpande logaritmerade BNP per capita under åren 1990-2013 

𝜀 = felterm 
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Tabell 2. Modellens variabler och förväntat utfall 

 

Variabel 

 

 

Beskrivning 

 

Källa 

 

Förväntat utfall 

 

lnBNPperCAP 

 

Logaritmerade BNP per 

capita under åren 1990-2013 

 

 

QOG, World Bank 

 

Beroende variabel 

 

HIVAIDS 

 

Andelen smittade mellan i 

åldrarna 15-49 

 

 

QOG, World Bank 

 

- 

 

LIVSLÄNGD 

 

Förväntat livslängd vid 

födseln 

 

 

QOG, World Bank 

 

+ 

 

INFLATION 

 

 

 

Inflation 

 

QOG, World Bank 

 

- 

 

BEFOLKNINGST 

 

 

 

Befolkningstillväxt mätt i % 

 

QOG, World Bank 

 

- 

 

INTERNET 

 

Antal internetanvändare per 

100 invånare 

 

 

QOG, World Bank 

 

+ 

 

INVEST 

 

 

 

Utländska investeringar 

 

QOG, World Bank 

 

+ 

 

lnBNPperCAP!!! 

 

 

Släpande logaritmerade BNP 

per capita under åren 1990-

2013 

 

QOG, World Bank 

 

+ 
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4.2. Data och modellval 
Till min studie har jag helt valt att använda en regressionsmodell som baserar sig på 

paneldata. Regressionsanalysen för den här studien inkluderar värden i sju olika 

variabler för 47 länder i Afrika över en tidsperiod på 24 år, från 1990 till 2013. 

 

I den här undersökningen har jag valt att arbeta med ett stort dataset. Det ger 

möjligheter att kunna undersöka de allra flesta länder i Afrika, även de lite mer fattiga 

länder där data ibland saknas. Jag har använt mig av ”THE QOG STANDARD 

DATASET 2015” från The quality of government institute vid Göteborgs Universitet. 

The quality of government institute har skapat ett dataset med hundratals variabler vad 

gäller hela världens länder inom områden som ekonomi, utbildning, hälsa, välfärd, 

politik, miljö med flera. (The quality of government institute, 2015) 

 

I den här studien är det ett stort antal länder som undersöks över en, relativt sätt, lång 

tidsperiod, 1990-2013. Då det i vissa fall är svårt att få tag på data medför detta att jag 

blir tvungen att ta bort några afrikanska länder från min undersökning. Detta bidrar 

dock inte till något problem då mitt stickprov efter borttagningar är hela 47 länder i 

Afrika. Även en del variabler som jag har velat inkludera i min regressionsanalys och 

som tidigare forskare använt i sina rapporter måste tas bort i brist på data. Data för 

några av de allra fattigaste och minsta länderna i Afrika är dåligt uppdaterade vad 

gäller ett antal variabler. Då jag velat att mitt dataset ska vara så fullständigt som 

möjligt har valet fallit på de variabler där mycket data funnits tillgängligt. Nackdelen 

blir således att några av de inkluderade variablerna inte har lika stor förklaringsgrad 

som de något bättre variablerna men där data saknas för flertalet afrikanska länder. 

 

I nästa avsnitt förklarar jag mina val av variabler mer utförligt än under avsnitt 4.1. 

Där förklaras varför varje enskild variabel antogs till modellen. Men det är viktigt att 

poängtera att jag för modellen valt de variabler där jag ansett tillräckligt mycket data 

finnas. Således har en del variabler valts bort på grund av brist på data. 
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4.3. Specifikationer för valda variabler 
 

Logaritmerade BNP per capita under åren 1990-2013 

Den här rapporten ämnar undersöka HIV-epidemins påverkan på länders tillväxt. 

Eftersom BNP/capita mäter ett lands produktion med hänsyn till 

befolkningsutvecklingen är det ett bra mått när det kommer till att mäta ett lands 

ekonomiska utveckling. Således är den beroende variabeln ländernas årliga utveckling 

i BNP/capita. Jag har valt att ha variabeln logaritmerad eftersom det fångar den 

procentuella förändringen. Datan är i 2005 års USD (World Bank, 2015). Datan har 

samlats in ifrån datasetet hos QOG och har uppdaterats med 2013 års värde ifrån 

World Bank. 

 

Andelen smittade i åldrarna 15-49 

Huvudvariabeln i rapporten och den variabel som används för att besvara 

frågeställningen är andelen smittade i HIV/AIDS i åldrarna 15-49 år i länderna. Det 

förväntade utfallet är negativt då jag antar att en högre andel smittade personer i 

åldrarna 15-49 leder till en sämre ekonomisk utveckling. Den här variabeln går under 

kategorin för hälsa. Datan har samlats in ifrån datasetet hos QOG och har uppdaterats 

med 2013 års värde ifrån World Bank. 

 

Förväntad livslängd vid födseln  

Variabel förväntad livslängd vid födseln antas ge positiv effekt på den beroende 

variabeln BNP/capita-tillväxt. Då en högre förväntad livslängd gör att landets arbete 

och produktion tillåts öka bör detta ha en ökande effekt på BNP/capita. BNP/capita 

förväntas ha ett positivt samband med levnadslängd och levnadsstandarder. (Weil, 

2013) Inom den här kategorin kunde även variabeln fertilitet inkluderats men 

eftersom observationer var fullständiga för förväntad livslängd men inte för fertilitet 

föll valet på förväntad livslängd. Datan har samlats in ifrån datasetet hos QOG och 

har uppdaterats med 2013 års värde ifrån World Bank. 

 

Inflation 

Inflation förväntas ha en negativ effekt på BNP/capita-tillväxt då en högre prisnivå 

(allt annat lika) torde ge en lägre investeringsvilja. Färre investeringar kan leda till 

mindre konsumtion och sämre tillväxt. Inflation visar graden av prisförändring i 
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ekonomin som helhet (World Bank, 2015). Datan har samlats in ifrån datasetet hos 

QOG och har uppdaterats med 2013 års värde ifrån World Bank. 

 

Befolkningstillväxt 

Den här variabeln kan förväntas ha en negativ effekt på BNP/capita-tillväxt i ett lands 

ekonomi. Då befolkningen ökar, allt annat lika, är det logiskt att anta att tillväxten per 

capita minskar då befolkningen tvingas hushålla med färre resurser än tidigare. Datan 

har samlats in ifrån datasetet hos QOG och har uppdaterats med 2013 års värde ifrån 

World Bank. 

 

Internetanvändare 

Antalet internetanvändare i ett land förväntas ha en positiv effekt på tillväxten. 

Antalet internetanvändare är ett mått på teknologi och det passar bra in i regressionen. 

Inom teknologi fanns ett flertal andra variabler till förfogande men valet på för den 

här variabeln. Orsaken var att mest data gick att hämta här. Internetanvändare är 

antalet människor (per 100 människor) med tillgång till det globala nätverket (World 

Bank, 2015). Datan har samlats in ifrån datasetet hos QOG och har uppdaterats med 

2013 års värde ifrån World Bank. 

 

Utländska investeringar 

Utländska investeringar förväntas ge en positiv effekt på tillväxt. Det har klargjorts i 

ett antal studier, bland annat skriver Al-Sadig att sambandet mellan utländska 

investeringar i landet bör vara positivt korrelerat med BNP/capita-utveckling. (Al-

Sadig, 2009) Dessa data visar nettoinflöden i ekonomin från utländska investerare och 

delas med BNP (World Bank, 2015). Man skulle kanske kunna tycka att man även bör 

använda en släpad variant av investeringar eftersom effekten av investeringar kan 

komma senare, men jag har valt att ha investeringar enligt dessa data eftersom 

förklaringsgraden för modellen blev högre med den här variabeln istället för en släpad 

sådan. Datan har samlats in ifrån datasetet hos QOG och har uppdaterats med 2013 

års värde ifrån World Bank. Jag har letat efter andra variabler inom den här kategorin 

utan framgång. Exempelvis försökte jag hitta investeringar för samtliga länder men 

den variabel som låg närmast det jag sökte efter och där data fanns för alla 

inkluderade länder var utländska investeringar. 
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Släpande logaritmerade BNP per capita under åren 1990-2013 

Variabeln förväntas vara positivt korrelerad med landets ekonomiska tillväxt. Detta 

eftersom ju högre BNP/capita-nivån är, desto högre är den troligtvis kommande år. 

Datan är i 2005 års USD (World Bank, 2015). Datan har samlats in ifrån datasetet hos 

QOG och har uppdaterats med 2013 års värde ifrån World Bank. 

4.4. Skattningar och justeringar 
I datasetet fanns det en del tomma luckor, en del utelämnade variabler. I de fall då det 

funnits flera på varandra utlämnade observationer, alltså en variabel med 

observationer för flera på varandra följande år, har inga skattningar gjorts och 

observationerna har lämnats utan värde. Om det förekommit att en variabel för ett 

specifikt årtal saknat värde har en skattning gjorts. Då har jag antagit samma värde 

som för året innan. Detta är lika med ingen förändring från år 1 till år 2. 

 

Tidigare nämndes att datasetet är hämtat från The quality of government institute. Det 

här datasetet var inte uppdaterat med värden för samtliga variabler från år 2013. Jag 

har då istället lagt in värdena från år 2013 från World Bank. Utöver de tillagda 

värdena för år 2013 har även utelämnade observationer vid enstaka fall fyllts i genom 

att använda motsvarande data från World Bank. Exempelvis hade inte QOG fångat 

upp att Eritrea blev självständigt från Etiopien 1993. I datasetet fanns således inga 

värden mellan åren 1990-1992 för Eritrea men dessa värden lades alltså till från 

World Banks uppdaterade version av motsvarande variabel.  

4.5. Paneldata 
Paneldata anses ofta vara en effektiv metod att använda när man arbetar med 

ekonometrisk data. Fördelen med paneldata är att det inkluderar data från en mängd 

olika variabler (exempelvis länder, företag eller individer) och en mängd olika 

tidsperioder (exempelvis år, månader eller veckor). Ett dataset som enbart består av 

olika variablers värden under samma tidsperiod kallas för tvärsnittsdata. En del 

dataset med tvärsnittsdata existerar också över tid. Dessa dataset utgör dock inte ett 

dataset med paneldata eftersom det vanligtvis är omöjligt att mäta samma individ över 

tid. Exempel på sådana dataset är upprepade hushållsundersökningar där olika hushåll 

gör enkätundersökningen varje år. Då är det omöjligt att följa samma hushåll under en 

längre tid. Ett riktigt dataset med paneldata möjliggör för varje individ i datasetet att 

bli iakttagen under ett antal tidsperioder. (Asteriou & G. Hall, 2011) 
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Om panelen har lika många tidsobservationer för varje variabel och individ har vi en 

balanserad panel. Forskare arbetar ofta med obalanserade paneler där det är olika 

antal tidsobservationer för olika variabler och individer i datasetet. När en panel är 

obalanserad uppstår inga stora märkbara problem, men datahantering ur datorns 

synvinkel kan bli något mer komplicerad. Den grundläggande tanken bakom 

paneldata utgår från uppfattningen att enskilda relationer ska alla ha samma 

parametrar. Det här kallas ibland antagande om sammanslagning, som i själva verket 

är att alla individer slås samman i en datauppsättning och en gemensam uppsättning 

parametrar tas ut över dem. Om antagandet om sammanslagning är korrekt kan vi se 

två stora fördelar. För det första är det möjligt att utöka stickprovet avsevärt genom att 

använda en panel, vilket leder till att bättre estimeringar kan göras. Den andra 

fördelen är att problemet med utelämnade variabler, som kan orsaka felaktig 

uppfattning i enkel regression, inte uppstår i sammanhang med paneldata på samma 

sätt. Nackdelen är, om antagandet om sammanslagning inte stämmer, att det kan 

uppstå problem som ofta härleds till en så kallad heterogen panel (eftersom 

parametrarna skiljer sig mellan individer). (Asteriou & G. Hall, 2011) 

 

Det finns en rad sätt att handskas med sammanslagen paneldata. Den modell som 

används i den här regressionsstudien är den som inkluderar fixa effekter. Det betyder 

att man kontrollerar bort saker som är fasta genom tidsspannet för ett visst land. 

Modeller för fixa effekter kontrollerar för alla tids-konstanta skillnader mellan 

länderna. På detta sätt kan de beräknade koefficienterna inte bli felaktiga på grund av 

utelämnade tids-konstanta egenskaper (såsom till exempel kultur, religion och kön). 

(Asteriou & G. Hall, 2011) 

 

I en panel som består av länder skulle de fixa effekterna ta full hänsyn till saker som 

geografiska faktorer, naturtillgångar och andra av de många grundläggande faktorer 

som varierar mellan olika länder, men inte över tid. Naturligtvis innebär detta att vi 

inte kan lägga till extra variabler som även inte varierar med tiden, såsom länders 

storlek exempelvis, eftersom denna variabel antar samma värde och då inte fungerar 

med modellen för fixa effekter. (Asteriou & G. Hall, 2011) 
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Det gjordes ett Hausman test för att fastställa att fixa effekter ska inkluderas i 

regressionen. Hausman testet avgör om fixa effekter ska inkluderas i modellen eller 

inte. Om testet visar ett signifikant resultat förkastar vi nollhypotesen, att modellen 

med slumpmässiga effekter är konsekvent, till förmån för modellen med fixa effekter. 

Testet gav ett signifikant resultat (Tabell 4, Appendix 2) och således förkastas 

nollhypotesen. (Asteriou & G. Hall, 2011) 
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4.6. Regressionsanalys 
 

Tabell 3. Regressionsanalys sammanfattning 

Ber. var. lnBNPperCAP 1990-2013    

Modeller 1 2 3 4 5 
 

Oberoende 

variabler 

 

 

Estimerat värde 

 

Estimerat värde 
 
Estimerat värde 

 
Estimerat värde 

 
Estimerat värde 

Konstant 6,471102*** 

(0,015615) 
4,336039*** 

(0,1196936) 

4,247195*** 

(0,1183444) 

0,1431924** 

(0,0639586) 

0,1080086* 

(0,0573824) 

HIVAIDS 0,017059*** 

(0,0028113) 

0,0374752*** 

(0,0027168) 

0,0362113*** 

(0,0026725) 

0,0045305*** 

(0,0010053) 

0,0049306*** 

(0,0009932) 

LIVSLÄNGD  0,0375067*** 

(0,0020889) 

0,0414136*** 

(0,0021298) 

0,0038239*** 

(0,0008385) 

0,004428*** 

(0,0008035) 

INFLATION   4,57e-06  

(8,00e-06) 

-4,07e-06  

(2,49e-06) 
 

BEFOLKNINGST    0,0121015*** 

(0,0024307) 

0,0108745*** 

(0,0023955) 

INTERNET    0,0003617 

(0,000345) 
 

INVEST    0,0009648*** 

(0,0002422) 

0,0009599*** 

(0,0002418) 

lnBNPperCAP!!!    0,9402821*** 

(0,0103025) 

0,9408002*** 

(0,0099059) 

R2 0,0330 0,2558 0,2865 0,9303 0,9297 

F-värde 415,05 339,86 343,99 2,43 2,49 

p-värde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n = 47 
standardavvikelser inom parentes 
*** signifikansnivå 1 % 
** signifikansnivå 5 % 
* signifikansnivå 10 % 
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Figur 3. Modell 4 

 
 

Tabell 4. Korrelationskarta 

 
 

 

I Tabell 3 ovan återfinns resultaten från de fem olika modellerna i 

regressionsanalysen. De kompletta modellerna från Stata finns i Appendix 3. Här 

F test that all u_i=0:     F(46, 1002) =     2.43            Prob > F = 0.0000
                                                                                
           rho    .44746479   (fraction of variance due to u_i)
       sigma_e    .06678828
       sigma_u     .0601035
                                                                                
         _cons     .1431924   .0639586     2.24   0.025     .0176843    .2687005
laglnBNPperCAP     .9402821   .0103025    91.27   0.000     .9200652     .960499
        INVEST     .0009648   .0002422     3.98   0.000     .0004896    .0014401
      INTERNET     .0003617    .000345     1.05   0.295    -.0003152    .0010387
  BEFOLKNINGST     .0121015   .0024307     4.98   0.000     .0073317    .0168713
     INFLATION    -4.07e-06   2.49e-06    -1.64   0.102    -8.94e-06    8.10e-07
     LIVSLÄNGD     .0038239   .0008385     4.56   0.000     .0021785    .0054694
       HIVAIDS     .0045305   .0010053     4.51   0.000     .0025577    .0065033
                                                                                
   lnBNPperCAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

corr(u_i, Xb)  = 0.8382                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(7,1002)          =   1911.85

       overall = 0.9955                                        max =        23
       between = 0.9992                                        avg =      22.5
R-sq:  within  = 0.9303                         Obs per group: min =        14

Group variable: ccode                           Number of groups   =        47
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1056

laglnBNPpe~P     0.8375   0.1818   0.3088  -0.0301  -0.1943   0.2794   0.0162   1.0000
      INVEST     0.0304  -0.0017  -0.0286   0.0058   0.1188  -0.0148   1.0000
    INTERNET     0.3668   0.0119   0.4284  -0.0289  -0.2374   1.0000
BEFOLKNINGST    -0.2934  -0.2470  -0.1153   0.0726   1.0000
   INFLATION    -0.0554  -0.0333  -0.0589   1.0000
   LIVSLÄNGD     0.4896  -0.3295   1.0000
     HIVAIDS     0.1990   1.0000
 lnBNPperCAP     1.0000
                                                                                      
               lnBNPp~P  HIVAIDS LIVSLÄ~D INFLAT~N BEFOLK~T INTERNET   INVEST laglnB~P

(obs=1056)
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ovan finns även en korrelationskarta för samtliga variabler. Dessutom finns i 

Appendix 2 en tabell över deskriptiv statistik från Stata. 

 

Från resultattabellen kan man utläsa att HIV/AIDS har en signifikant inverkan på 

variation i BNP/capita. Resultatet är dock förvånande eftersom HIV/AIDS verkar ha 

en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten, vilket talar emot teorier på området. 

Enligt förväntat utfall och tidigare studier bör en högre andel smittade i HIV/AIDS 

dra ner arbetskraften i landet och därmed dra ner på produktion. Det verkar dock inte 

som den förväntade negativa effekt av HIV-epidemin fångats upp i modellerna. Man 

skulle istället kunna tolka resultatet som att mer resurser läggs på att hjälpa de sjuka 

när de blir fler och detta kan även skapa arbete åt fler inom vård och omsorg. 

HIV/AIDS är dessutom signifikant på 1 % -nivån i alla modeller. I modell 1, med 

endast HIV/AIDS som variabel är det dock tydligt att modellen inte förklarar mycket 

av variationen i den beroende variabeln då förklaringsgraden är omkring 3 procent. 

Det förväntade utfallet var direkt negativ effekt men istället ser vi en positiv effekt. 

Troligtvis är denna positiva effekt indirekt och härleds via ökad efterfrågan på 

sjukvårdspersonal och annat arbete som täcker upp för de sjuka. Då BNP/capita ökat i 

Afrika ser vi inget tydligt mönster på hur HIV/AIDS ser ut (Figur 8, Appendix 4). Det 

positiva resultatet i de här modellerna kan vara i linje med vad Whiteside pekar på i 

sin rapport från 2002, att ekonomisk tillväxt i vissa fall kan uppmuntra HIV-

spridningen (Whiteside, 2002). 

 

I modell 2, 3, 4 och 5 har livslängden en signifikant positiv inverkan på ekonomisk 

tillväxt. Detta resultat är i linje med förväntat utfall då människor som lever längre 

bör rimligtvis kunna bidra till BNP under en längre tid. Längre liv och bättre 

levnadsstandard hänger ihop med en ökad BNP/capita. (Weil, 2013) 

 

Inflationen i modell 3 ger ett svagt positivt resultat vilket är i linje med vad som är 

förväntat. I modell 4 är effekten dock negativ istället. I båda fallen är resultaten inte 

signifikanta vilket pekar på att variabeln i fråga inte är tillräckligt bra. Några större 

slutsatser kan man då inte dra av dessa värden. P-värden på 0,568 och 0,102 i modell 

3 och 4 indikerar att inflationen inte förklarar något av variationen i den förklarade 

variabeln. 
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Befolkningstillväxt visar sig vara signifikant på 1 % -nivån men åt motsatt håll mot 

vad det förväntat utfallet var. Givet allting annat bör BNP/capita-utvecklingen minska 

då befolkningen ökar då fler måste dela på samma resurser. I modell 4 och 5 är det 

möjligt att effekten av en ökad befolkning blir mer arbete och mer pengar i rörelse 

vilket ökar tillväxten av landets ekonomi.  

 

I modell 4 visar sig internetanvändare vara en svag variabel med ingen som helst 

signifikans.  

 

Utländska investeringar inkluderas i modell 4 och 5 visar i båda fallen signifikant 

positiv effekt på den ekonomiska tillväxten vilket är i linje med tidigare studier och 

förväntat utfall i studien. (Al-Sadig, 2009) 

 

Till sist ser vi att variabeln släpande BNP visar ett signifikant positivt resultat i både 

modell 4 och 5. Att sambandet är positivt är i linje med förväntat utfall i studien. 

Förklaringsgraderna för de här modellerna är dessutom väldigt höga vilket indikerar 

att modell 4 och 5, med den här variabeln, är bra modeller. T-värdena i Figur 3 och i 

Figur 7, Appendix 3, visar även att den här variabeln är starkast. 

 

Modell 4, där samtliga variabler är inkluderade visar upp en förklaringsgrad på 93,03 

procent. Således förklarar modellen 93,03 procent av variationen i ett lands 

ekonomiska tillväxt. Detta är en väldigt hög förklaringsgrad och visar att modellen 

passa bra. 

 

Man ser i Figur 8 i Appendix 5 att HIV-epidemin inte har ett linjärt samband, varken 

negativt eller positivt. I Figur 9 i Appendix 5 bekräftas det med att vi inte ser någon 

tydlig gemensam utveckling av HIV/AIDS med tiden. I några länder ökar andelen 

smittade och i några länder minskar andelen smittade. Dock är det många länder som 

håller en jämn smittonivå. I några länder kan man dock se att HIV blir ett större 

problem. I Lesotho, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Ekvatorialguinea 

och till viss del Botswana har HIV blivit ett större problem med tiden, vilket bör leda 

till att ekonomisk utveckling hämmas. 
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Till viss del stämmer riktningarna på variablerna men en del av dem går motsatt håll 

med vad teorier och det logiska resonemanget säger. Huvudvariabeln HIVAIDS visar 

sig vara positivt trots att den antogs ge negativ effekt på den beroende variabeln. 

Även befolkningstillväxten samt inflation i ena modell 3 ger motsatta resultat mot vad 

de förväntade utfallen säger. 

 

Korrelationskarten, Tabell 4, indikerar att valet av variabler är bra eftersom samtliga 

variabler inte är för korrelerade. Det är endast variablerna lnBNPperCAP och 

lnBNPperCAP!!! som uppmäter en relativt hög korrelation. Det betyder att vi 

undviker problemet med multikollinearitet, att de oberoende variablerna korrelerar 

med varandra. I Tabell 4 kan man också se att HIV-förekomsten har en negativ 

korrelation med förväntad livslängd och befolkningstillväxt. Dessa resultat är 

intressanta att beakta. Resultatet i regressionsutskrifterna säger att HIV-epidemin haft 

positiv inverkan på BNP/capita-utvecklingen. Hur det kommer sig är svårt att sia om. 

Korrelationskartan ger lite mer nyans till det hela då det framkommer att HIV-

epidemin försämrar livslängd och befolkningstillväxt, vilket försämrar 

levnadsvillkoren på sikt. 

 

I Figur 10 (Appendix 4) kan man även utläsa att de länderna med en hög grad av 

HIV-förekomst har haft något sämre BNP/capita-utveckling än länderna som inte haft 

hög HIV-förekomst. 

 

Det är möjligt att resultaten i studien hade varit annorlunda eller mer trovärdiga om 

jag exempelvis använt mig utav en tidigare tidsperiod men data för fler länder före 

1990 har varit svårt att hitta. Ett annat exempel på när resultatet eventuellt hade 

kunnat bil bättre är om jag hade valt att till exempel endast undersöka de afrikanska 

länderna söder om Sahara där problemen med HIV/AIDS är större än länderna norr 

om Sahara. I den här undersökningen kan det ha varit så att de länderna norrut där 

spridningen inte är så stor bidragit till att problemet ser mindre ut än vad det 

egentligen är i de södra regionerna. Att resultatet inte till fullo blev som jag trodde 

från början kan också bero på tillgången till data, att jag valt de variabler där mycket 

data fanns. Andra variabler, med en mindre mängd data, skulle eventuellt ha kunnat 

säga mer om länders tillväxt. 
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5. SAMMANFATTNING 
Resultatet att HIV/AIDS har en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen i 

Afrika är inte i linje med vad de flesta tidigare studier säger och resultatet är 

svårtolkat. Det verkar som om en högre andel smittade personer ger upphov till ett 

större behov av arbetskraft och produktion inom vårdsektorn vilket skulle kunna öka 

BNP/capita. 

 

Man ska ta även ta in i tankarna att siffrorna för HIV i den här studien är just HIV-

förekomsten. Det betyder att den troligtvis inte hunnit bli AIDS än. Det är alltså inte 

omöjligt att resultatet blivit annorlunda om siffrorna gällt AIDS istället. 

 

Slutligen skall sägas att resultatet hade kunnat bli tydligare eller pekat på HIV/AIDS 

som ett stort problem om endast länderna söder om Sahara hade varit inkluderade i 

undersökningen. Även en tidigare tidsperiod hade möjligtvis kunnat ge ett annat 

resultat då sjukdomen ansågs som ett större problem under 1980- och 1990-talen än 

på senare tid. Resultatet skulle också kunna tolkas som att vi är på väg åt rätt håll med 

sjukdomen. Om den här studiens resultat skulle vara den allmänna tron har vi 

bevisligen arbetat så pass bra med sjukdomen att den inte längre ses en ett stort 

problem. 

 

Att resultatet inte blev som jag förutspådde pekar på att det är svårt att göra en så pass 

omfattande undersökning av länder vars data och statistik delvis är svår att få tag på. 

Det är mycket möjligt att resultatet hade blivit mer i linje med vad de flesta tidigare 

studier säger om jag haft tillgång till bättre och mer data. 
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Appendix 1 

Tabell 5. Länder i studien 

Länder i studien   
Algeriet Gambia Guinea-Bissau 

Angola Ghana Rwanda 

Botswana Guinea Senegal 

Burundi Elfenbenskusten Sierra Leone 

Kamerun Kenya Sydafrika 

Kap Verde Lesotho Zimbabwe 

Centralafrikanska rep. Liberia Sudan 

Tchad Madagaskar Swaziland 

Kongo Malawi Togo 

DR Kongo Mali Tunisien 

Benin Mauritius Uganda 

Ekvatorialguinea Marocko Egypten 

Etiopien Mocambique Tanzania 

Eritrea Namibia Burkina Faso 

Djibouti Niger Zambia 

Gabon Nigeria  
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Appendix 2 
Tabell 6. Deskriptiv statistik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laglnBNPpe~P        1079    6.543467     1.07988   3.912867   9.667679
      INVEST        1113    4.105956    9.838929   -82.8921    145.202
    INTERNET        1115    3.434918    7.665814          0         56
                                                                      
BEFOLKNINGST        1128    2.376349    1.138255       -7.6       10.3
   INFLATION        1124    58.75754    839.8718   -29.9945   26762.02
   LIVSLÄNGD        1128    54.25804    8.359902         27         75
     HIVAIDS        1128    4.870213    6.366145         .1       28.2
 lnBNPperCAP        1126    6.554313    1.081981   3.912867   9.667679
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Appendix 3: Regressioner 
Figur 4. Modell 1 

 
 

Figur 5. Modell 2 

 
 

 

 

 

F test that all u_i=0:     F(46, 1078) =   415.05            Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .94593633   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .25063789
     sigma_u     1.048395
                                                                              
       _cons     6.471102    .015615   414.41   0.000     6.440463    6.501742
     HIVAIDS      .017059   .0028113     6.07   0.000     .0115428    .0225752
                                                                              
 lnBNPperCAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.0984                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(1,1078)          =     36.82

       overall = 0.0379                                        max =        24
       between = 0.0405                                        avg =      24.0
R-sq:  within  = 0.0330                         Obs per group: min =        22

Group variable: ccode                           Number of groups   =        47
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1126

F test that all u_i=0:     F(46, 1077) =   339.86            Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .94374364   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .21998135
     sigma_u    .90100474
                                                                              
       _cons     4.336093   .1196936    36.23   0.000     4.101234    4.570952
   LIVSLÄNGD     .0375067   .0020889    17.96   0.000      .033408    .0416054
     HIVAIDS     .0374752   .0027168    13.79   0.000     .0321444     .042806
                                                                              
 lnBNPperCAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.3822                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(2,1077)          =    185.10

       overall = 0.3809                                        max =        24
       between = 0.4056                                        avg =      24.0
R-sq:  within  = 0.2558                         Obs per group: min =        22

Group variable: ccode                           Number of groups   =        47
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1126
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Figur 6. Modell 3 

 
Figur 7. Modell 5 

 

 

. 

F test that all u_i=0:     F(46, 1073) =   343.99            Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .94341577   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .21561569
     sigma_u    .88040844
                                                                              
       _cons     4.247195   .1183444    35.89   0.000     4.014982    4.479407
BEFOLKNINGST    -.0491591   .0072263    -6.80   0.000    -.0633384   -.0349797
   INFLATION     4.57e-06   8.00e-06     0.57   0.568    -.0000111    .0000203
   LIVSLÄNGD     .0414136   .0021298    19.45   0.000     .0372346    .0455926
     HIVAIDS     .0362113   .0026725    13.55   0.000     .0309674    .0414552
                                                                              
 lnBNPperCAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.3639                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,1073)          =    107.73

       overall = 0.3999                                        max =        24
       between = 0.4190                                        avg =      23.9
R-sq:  within  = 0.2865                         Obs per group: min =        21

Group variable: ccode                           Number of groups   =        47
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1124

F test that all u_i=0:     F(46, 1016) =     2.49            Prob > F = 0.0000
                                                                                
           rho    .44132115   (fraction of variance due to u_i)
       sigma_e    .06682926
       sigma_u    .05939678
                                                                                
         _cons     .1080086   .0573824     1.88   0.060     -.004593    .2206103
laglnBNPperCAP     .9408002   .0099059    94.97   0.000     .9213619    .9602385
        INVEST     .0009599   .0002418     3.97   0.000     .0004854    .0014345
  BEFOLKNINGST     .0108745   .0023955     4.54   0.000     .0061739     .015575
     LIVSLÄNGD      .004428   .0008035     5.51   0.000     .0028513    .0060048
       HIVAIDS     .0049306   .0009932     4.96   0.000     .0029816    .0068797
                                                                                
   lnBNPperCAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

corr(u_i, Xb)  = 0.8078                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(5,1016)          =   2687.60

       overall = 0.9954                                        max =        23
       between = 0.9990                                        avg =      22.7
R-sq:  within  = 0.9297                         Obs per group: min =        18

Group variable: ccode                           Number of groups   =        47
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1068
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Appendix 4 

Figur 8. lnBNPperCAP och HIVAIDS 

 
 

Figur 9. HIVAIDS och YEAR 
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Figur 10. BNPperCAP för grupperna LÅG, MELLAN och HÖG 

 
Till gruppen LÅG tillhör de länder med en genomsnittlig HIV-förekomst under 1 %, till gruppen MELLAN tillhör de länder med 

en genomsnittlig HIV-förekomst mellan 1 % och 5 % och till gruppen HÖG tillhör de länder med en genomsnittlig HIV-

förekomst over 5 %. De genomsnittliga värdena är uträknade mellan åren 1990 och 2013. 

 

Figur 11. BNPperCAP och YEAR 
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Figur 12. Landskoder 
DZA Algeriet MWI Malawi 

AGO Angola MLI Mali 

BWA Botswana MUS Mauritius 

BDI Burundi MAR Marocko 

CMR Kamerun MOZ Mocambique 

CPV Kap Verde NAM Namibia 

CAF Centralafrikanska rep. NER Niger 

TCD Tchad NGA Nigeria 

COG Kongo GNB Guinea-Bissau 

COD DR Kongo RWA Rwanda 

BEN Benin SEN Senegal 

GNQ Ekvatorialguinea SLE Sierra Leone 

ETH Etiopien ZAF Sydafrika 

ERI Eritrea ZWE Zimbabwe 

DJI Djibouti SDN Sudan 

GAB Gabon SWZ Swaziland 

GMB Gambia TGO Togo 

GHA Ghana TUN Tunisien 

GIN Guinea UGA Uganda 

CIV Elfenbenskusten EGY Egypten 

KEN Kenya TZA Tanzania 

LSO Lesotho BFA Burkina Faso 

LBR Liberia ZMB Zambia 

MDG Madagaskar   

 


