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Sammanfattning 

Ekonomisk tillväxt kan bero på flera olika faktorer och det är inte ovanligt att relatera 

ekonomisk tillväxt till fysiskt kapital. På senare tid har forskning kring humankapital blivit 

avgörande, då man upptäckt att det inte enbart är det fysiska kapitalet som är av väsentlighet 

för tillväxten, definierad som förändringen i bruttonationalprodukten per capita. Institutioner 

som sjukhus och skola har visat sig vara viktiga delar av ett samhälle, inte endast ur ett socialt 

perspektiv utan även ur en makroekonomisk synvinkel. Många forskare har ansett att 

humankapital är av stor vikt för att förklara många länders ekonomiska utveckling. 

Som utgångspunkt har tidigare studier kring ämnet samt teorier om humankapital använts för 

att identifiera problematiken. Metoden baserade sig på en linjär regressionsanalys där 

humankapitalets effekter på tillväxt undersökts. För att komplettera regressionen har 

kontrollvariablerna ingående BNP per capita, FDI relativt till BNP, ekonomisk frihet, 

korruption, förändring i populationen samt dummyvariabel för demokrati inkluderats. Det 

empiriska resultatet av regressionen visade att humankapital inte har någon signifikant effekt 

på tillväxt, däremot fanns det ett svagt samband mellan hälsa och tillväxten. Det kan därför 

utifrån denna studie dras slutsatsen att humankapital inte påverkar ekonomisk tillväxt.  
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Abstract 
Economic growth may depend on several factors and it is not unusual to relate economic 

growth to physical capital. More recently, research on human capital has become crucial when 

it was discovered that not only physical capital is of importance for growth, defined as the 

change in gross domestic product per capita. Institutions such as hospitals and schools have 

proven to be important parts of a society, not only from a social perspective but also from a 

macroeconomic point of view. Many researchers have considered that human capital is of 

great importance in explaining many countries' economic development. 

As a starting point, previous studies on the subject and the theories of human capital have 

been used to identify the problem. The method is based on a linear regression analysis in 

which the human capital effects on growth have been examined. To complement the 

regression control variables such as GDP per capita, foreign direct incestments relative to 

GDP, economic freedom, corruption, change in population and dummy variable for 

democracy have been included. The empirical results of the regression showed that human 

capital has no significant effect on growth; however, there was a weak correlation between 

health and growth. It can therefore based on this study be concluded that human capital does 

not affect economic growth. 
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Förkortningar 

BNP – Bruttonationalprodukt 

FDI – Utländsk direktinvestering 

U-land – Utvecklingsland 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien tillsammans med syftet, följt av 

frågeställning, metod, studiens avgränsning. Kapitlet avslutas med arbetets disposition samt 

tidigare studier som avhandlat detta ämne.  

1.1 Bakgrund 

Ett  villkor för att öka välståndet i ett land är självfallet att veta vad som bidrar till 

utvecklingen. I synnerhet utvecklingsländer är det av stort intresse att förstå hur man kan 

bidra till att ländernas välstånd ökar. Klassisk ekonomi utgår inte sällan från att tillväxten 

beror bland annat på antalet arbetade timmar och teknologisk utveckling. På senare tid har det 

fokuserats än mer på investeringar i humankapital och hur till exempel utbildning kan bidra 

till ekonomisk tillväxt (Carlin and Soskice 2006). Litteraturen som finns gällande 

humankapital talar för ett starkt samband mellan utbildning och tillväxt (Hermansson och 

Lundgren, 2008). Med globaliseringen följer också ett större intresse och behov att förstå hur 

den övriga världen fungerar och vilka förutsättningar de har. Inom nationalekonomin blir det 

därför av intresse att förstå hur just hmankapitalets utveckling har påverkat övriga världens 

ekonomier.  

I denna studie undersöks hur interna investeringar på sjukvård och skola har bidragit till 

ekonomisk utveckling. Med teori kring humankapital som utgångspunkt undersöks sambandet 

mellan kapitalet och tillväxt. 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att undersöka hur ett utvecklingslands humankapital har en påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Vad som, ur ett praktiskt perspektiv, önskas få svar på är huruvida 

utvecklingsländers ekonomiska tillväxt kan främjas genom ökning och förbättring av landets 

humankapital. Syftet med denna undersökning är att förstå vad som har bidragit till att länder 

utvecklats ekonomiskt och hur man bör använda resurser till att investera i de institutioner 

som prakiskt sätt bidrar till utveckling. Det blir därför lämpligt att utifrån en kvantitativ studie 

studera humankapitalets effekt på ekonomisk utveckling.  

Det kunskapbidrag som denna studie förväntas ge är en plattform för förståelse av hur 

utvecklingsländer bör satsa i sina immateriella tillgångar. Vad som prakitskt ofta lyfts fram är 

det fysiska kapitalets effekt BNP och man utelämnar många gånger utbildningen och hälsans 

effekt. Många kan tycka det är uppenbart, då fysiskt kapital kan lättare mätas och användas än 
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humankapital. Däför är det även ur ett praktiskt perspektiv av betydelse att skapa en förståelse 

för hur investeringar i skolgång och sjukvård kan bidra till att ett land utvecklas.  

1.3 Frågeställning 

Påverkar humankapital den ekonomiska tillväxten i u-länder? 

1.4 Metod 

En ekonometrisk tvärsnittsstudie baserat på en linjär regressionsmodell kommer att vara till 

grund för  studien och kommer således att användas för att undersöka hur nivån av 

humankapital påverkan den ekonomiska tillväxten. 

Den beroende variabeln som ska undersökas är den genomsnittliga tillväxten av BNP per 

capita för respektive land enligt en period på tio år, från 1999 till 2009. De oberoende 

variablerna som inkluderas är ingående nivå på BNP per capita, populationstillväxt, hälsa, 

utbildning, utländska direktinvesteringar, graden av ekonomisk frihet, korruptionsgrad samt 

nivån av demokrati. Data som används är sekundär och har insamlats från officiellt erkända 

organisationer innefattande bland andra Världsbanken , The Economist, FN och Transparency 

International. Urvalet av data har baserat sig på världsdelarna Afika, Asien och Sydamerika 

och antalet länder från respektive världsdel har valts relativt utifrån storleken på dessa.  

Teorin som står som grund för arbetet är tidigare forskning om humankapital samt den 

vetenskapliga disciplinen som behandlat dess samband med tillvxät. Utifrån det teoretiska 

ramverket har variabler utvalts att ingå i regressionen  

1.5 Avgränsning 

Den tidigare forskningen som behandlar ekonomisk tillväxt innehåller alltför många områden 

och det har därför valts att avgränsa arbetet till de delar som behandlat studien mer specifikt. 

Källorna som använts har behandlat bland annat demokratiutveckling, humankapitalets 

inverkan på tillväxt och ekonomisk tillväxt ur ett makroekonomiskt perspektiv. Studier som 

behandlat ämnet på mikroekonomisk nivå har därför uteslutits. 

De valda länderna i studien är uteslutande utvecklingsländer, vilket definierats enligt Human 

Development index (UNDP, 2011). Valet av antalet länder har varit begränsat med hänsyn till 

att det endast innefattar utvecklingsländer. 
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1.6 Allmän disposition 
Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrundspresentation av ämnet humankapital. Vidare 

redogörs uppsatsens syfte samt en redogörelse för hur avgränsningen ser ut i studien. Följande 

kapitel behandlar den den teorin som ligger till grund för arbetet och som fungerar som 

utgångspunkt för tolkningen av regressionen. Under metodkapitlet beskrivs grunden för 

metodvalet. I empirikapitlet redogörs för de variabler som ska ingå i regressionsmodellen och 

vad den förväntade påverkan beräknas vara. I diskussionskapitlet analyseras insamlad data 

och kopplar det till det teoretiska ramverket. 

 

Introduktion  

Bakgrunden till ämnesområdet presenteras. Därefter 

sammanförs barkgrunden till en frågeställning varpå 

studiens syfte och avgränsning följer. 

Teori 

För datainsamlingen utgår studien från ett teoretisk 

ramverk som kommer att vara grund till 

undersökningen. 

Empiri 

Här presenteras data som insamlats och som 

kommer att användas för regressionen 

Resultat/diskussion 

Utfallet från regressionen presenteras och diskuteras 

här. Arbetet avslutas med studiens bidrag och 

begränsingar 

         Tabell 1.1. Studiens disposition. 
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1.7 Tidigare studier 
Tanken att humankapital kan generera långsiktig hållbar tillväxt har varit en av de viktigaste 

punkterna inom litteraturen som initierats av Lucas (1988) och Romer (1990). Det har 

genomförts ett flerta forskningsarbeten inom området sedan 1950-talet och med tiden har 

humankapital som en investering blivit allt viktigare.  

Theodore W. Schultz (1993) har i sin humankapitalmodell beskrivit sambandet mellan 

humankapitalets utveckling och tillväxt. En satsning i humankapital, såsom utbildning, kan på 

lång sikt utveckla ett land i form av ekonomiska framsteg. Schultz menar att humankapital är 

något som inte går att ta från en person till skillnad från fysiskt kapital. Diskussionen kring 

humankapital är enligt Schultz en form av innovation i den ekonomiska akademin och har 

blivit ett allt viktigare fenomen. För att kunna effektivt bidra till ekonomisk tillväxt bör man 

därför investera i människors skolgång, eftersom det är just utbildning som bidrar till att 

människor utvecklar idéer och Schultz menar alltså att ”It takes human capital to produce 

human capital”. Investeringen bör ske genom framsteg i teknologin, spridning av 

humankapital samt specialisering. Det är inte ovanligt att även hälsa anges som en 

inkorporerad del av humankapitalet. Ett sådant perspektiv fördes fram av Schultz på 1960-

talet och har även vidareutvecklades på 1970- talet av Michael Grossman. Vad som i Schults 

vetenskapliga studier främst har undersökts är utbildningens effekt på ett lands tillväxt och 

idén är att investeringar i utbildningen främjar utvecklningen. Vad många troligtvis inte 

tänker på är själva komplexiteten i att särskilja en effekt från en annan, som exempelvis att 

hålla isär effekterna från utbildning, hälsa och fysiskt kapital. Forskare har måga gånger och 

under en lång tid strävat mot att undersöka vilket samband som har störst påverkan. Man har 

alltså haft skiljaktika meningar gällande humankapitalet, som många gånger kan ha en bred 

definition, och det har därför ur ett vetenskapligt perspektiv funnits ett intresse att undersöka 

det. Andra forskare som har genomgått en liknande undersökning är  Hermansson och 

Lundgren (2008) som istället valt att fokusera på sabandet mellan hälsa och BNP. En studie 

liknande Schultz (1993) har gjorts där man istället sökt fokusera på hälsans effekt och i 

princip uteslutit utbildningen påverkan. Gemensamt för båda studierna är att man fann 

positiva samband mellan humankapitalet och tillväxten och detta trots att undersökningarna 

gjordes på olika platser och vid olika tidpunkter.  

Hermansson och Lundgren (2008) undersökte alltså närmre sambandet mellan hälsa och 

BNP-tillväxt och att detta samband kan bekräftas oavsett vilket statsskick ett land har. 

Statsskicket i ett land har alltså inte en särskild betydelse i sammanhanget då hälsan 
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undersöks. Genom bland annat en lång medellivslängd i ett land kan produktionen växa. Ökad 

medellivslängd ökar alltså möjligheten till effektivisering av produktionsfaktorer och det går 

därför att diskutera hälsans påverkan på ekonomin. En befolkning med dålig hälsa kan likaså 

ge upphov till en lägre produktivitetsnivå och därmed lägre tilväxt. En satsning på hälsa i ett 

utecklingsland kan alltså, enligt författarna, öka tillväxten. Ett låginkomstland kan relativt sett 

öka sin tillväxt i högre grad än ett höginkomstland. En annan effekt som definieras när hälsan 

i ett land är tillfredsställande är att färre kommer att hamna i ett tillstånd där de behöver vård. 

Även stöd genom sjukförsäkringssystemet kommer att minska om invånarna kan tillfriskna 

snabbt. Därmed kommer besparingar i de offentliga finanserna att ske och som därmed också 

kan användas för andra ändamål. Författarna har alltså fokuserat på de investeringar som örs i 

sjukvård och att det därmed finns långsiktiga effekter på tilväxt. Jämförelsevis med Schultz 

(1993) studier har Hermansson och Lundgren (2008) i sin artikel istället fokuserat på de 

långsiktiga effekterna på humankapital och funnit ett samband på lång sikt. De kortsiktiga 

effekterna har inte diskuterats på ett mer omfattande sätt utan författarna har redovisat för den 

påverkan av humankapital som sker under en längre period. Vidare har man också tagit 

hänsyn till länders initiala situation beträffande produktionsnivå och visat på att ett lands 

förväntade utveckling också beror på den historik som kan relateras till landets produktion. 

Många av de studier som gjorts i området har antingen fokuserat på utvecklingsländer eller 

endast undersökt industriländer. Vad man i de flesta fall kommit fram till har varit att man 

funnit samband mellan humankapital och utbildning, beroende på hur forskarna har definierat 

humankapital. I de studier som hittills har presenterats har enbart undersökt detta samband i 

industriländer, varför det funnits ett intresse att se hur situationen sett ut för 

utvecklingsländerna. Många gånger kan man ha den förutsättningen att utfallet bör vara lika 

för utvecklingsländer som för industriländerna, men man bör ändå ha i åtanke att många andra 

variabler kan spela in som ka påverka resultatet. Studier som behandlar enbart 

utvecklingsländer har inte varit av lika stor omfattning, men däremot finns studier där man 

begränsat sig geografiskt i det utvecklingsområde. Kgakge-Tabengwa (2015) har valt att 

undersöka humankapitalets påverkan på ekonomisk tillväxt då man fann att investeringar i 

humankapital bidrar generellt till tillväxt. Det som närmare undersöktes var långsiktig 

påverkan på ekonomisk tillväxt givet investeringar i hälsa och utbildning i ett urval av 

afrikanska länder. I studien undersöks hur positiva chocker i hälsa och utbildning i påverkar 

arbetskraftens effektivitet och tillväxt. Man fann i studien att en procentuell ökning i 

investeringara i hälsa ökade tillväxt med 1,2 procent, respektive 0,8 procent för en procent 

ökning i utbildning. Vad som betonas i studien är afrikanska utvecklingsländers investeringar 
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i humankapital och tagit då hänsyn till ländernas respektive skuldkvoter. Författarens hypotes 

var att hälsa har en större inverkan på tillväxt än utbildning och man fann att humankapitalet i 

form av hälsa och utbildning hade en positiv effekt på tillväxt genom effektivisering av 

arbetskraften. Detta blir av särskilt intresse då författarens slutsats blir att investering i hälsa 

bidrar till högre tillväxt. Just denna studie har avgränsat sig till afrikanska länder och utgår 

alltså från en situation där de undersökta länderna är uteslutande utvecklingsländer. Schultz 

(1993) samt Hermansson och Lundgrens (2008) studier skiljer sig något då urvalet av länder 

varit av annan sort. Med dessa studier som utgångspunkt kan det bli av särskilt intresse att 

undersöka de i denna studie valda länder, då urvalet baserats på utvecklingsländer i Afrika 

och andra kontinenter.  

Cohen och Soto (2007) presenterade i sin studie ett samband mellan kvalitén på ett lands 

utbildning och tillväxten. Forskarna går dessutom djupare in på definitionen av humankapital. 

De kritiserar de tidigare sätten att mäta sambandet mellan humankapital och tillväxt. Kritiken 

bygger dels på hur forskare har definierat humankapital samt hur data har använts. Vad som 

främst kritiserats är användningen av data. Skillnaden mellan deras strategi och tidigare 

mätningar ligger i det faktum att de använt data uppdelat efter ålder. Man fann därför i studien 

en högre signifikans. I motsats till de ovan nämnda studierna fann man i denna studie en 

avsaknad av positiva externa effekter av utbildning.  

Sammanfattningsvis kan man utifrån de tidigare forsningsarbeten se ett tydligt samband 

mellan humankapital och tillväxt. Då denna studie syftar till att undersöka detta samband för 

59 utvecklingsländer har de valda  studierna varit av relevans för att få en inblick i vad som 

har forskats. Det råder därmed konsensus gällande humankapitalets effekt på ekonomin. 
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2. Teori 

Den teoretiska ramen som studien bygger på kommer att presenteras i följande avsnitt. 

Teoriavsnittet syftar till att introducera till de mest grundläggande teorierna kring 

humankapital och dess effekt på tillväxt. Teorierna kring ekonomisk tillväxt är nästintill 

obegränsade och forskning har bestått av att undersöka ett flertal samband mellan tillväxt och 

specifika variabler. I denna studie lyfts humankapital och tillväxt fram som 

undersökningsvariabler och teoridelen syftar till att behandla de teorier som berör 

problematiken. Kapitlet  består av två grundläggande teorier som behandlar humankapitalets 

påverkan på ekonomisk tillväxt. Det är också dessa två modeller som regressionen senare 

kommer att utgå från.  

2.1 Schumpeterian indogena tillväxtmodell 

Klassisk ekonomi utgår ofta från att ekonomisk tillväxt grundars sig på invsteringar i fysiskt 

kapital såsom pengar, maskiner och arbetskraft. På senare tid har forskningen inriktat sig mot 

det mer immateriella. Satsningar i dels sjukvård och skola har bidragit till att intresset för 

humankapital har vuxit.  Teorin som initierades av Joseph Schumpeter utgår från att utmana 

den neoklassiska ekonomin genom att integrera de långsiktiga effekterna av investeringar i 

humankapital. Utfrån givna parametrar såsom sparkvot och investeringar i teknologin så rör 

sig ekonomier mot en viss steady state; ett tillstånd där investeringarna är lika med 

förslitningen av kapital. Om dessa parametrar var lika ekonomier emellan så kommer dessa i 

lång sikt att konvergera. Under förutsättning att ekonomier inte konvergerar, det vill säga 

befinner sig i exakt samma steady state, så kan slutsatsen dras att de givna parametrarna 

skiljer sig – vilket de också gör (Debraj, 1998) eftersom att ekonomier i verkligheten inte 

konvergerar mot samma steady state (Quah, 1996) 

Rent intuitivt så leder ökad investering i humankapital till ökad ekonomisk tillväxt på kort och 

lång sikt (Chu et al. 2016). I en regressionsanalys, utgående från humankapitalets påverkan på 

tillväxt, förväntas alltså empiriskt sätt att sambandet blir positivt. Teknologiutveckling, som i 

praktiken bygger på satsning på en befolknings utbildning, kan bidra till att en given mängd 

inflöde av faktorer leder till ökad produktion, det vill säga utflödet. Dessa faktorer kan alltså 

komma att påverkas av exempelvis ändrad sparkvot, ökade investeringar i utbildning samt 

antalet arbetare (Carlin and Soskice 2006, p.531, p.556). Schumpeters tillväxtmodell utgår 

från avtagande marginell avkastning på utbildning. Detta påverkar produktiviteten i 
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teknologin genom att teknologin blir än mer avancerad och större investeringar behöver då 

göras i teknologin (Dinopoulos, 2006). Detta innebär alltså att givet en viss mängd 

investeringar i utbildning så ger det en större avkastning om det ingående värdet är relativt 

lågt. I denna studie undersöks utvecklingsländer där de givna utbildningsnivåerna är relativt 

låga i jämförelse med industriländer.  

Transformationer i tillväxten sker alltså genom förändring i utbuldningsnivån. Däremot ska 

man självfallet inte bortse från vikten av institutionella och sociala innovationer. Till skillnad 

från klassisk ekonomi, där prisutveckling och fördelning av resurser är avgörande, så vill man 

inom Schumpeteriansk teori fokusera på villkoren för och konsekvenserna av ett borttagande 

och övervinnande av de begränsningar som hämmar omfattningen av den ekonomiska 

utvecklingen (Hanusch & Pyka 2007). En ökad utbildning bland arbetare kommer alltså 

innebära ett tillskott i teknologiutvecklingen och därmed bidra till tillväxten.  

I den Schumpeterian indogena tillväxtmodellen fokuserar man alltså, till skillnad från klassisk 

teori, på ett lands kunskapsutveckling. Vad som driver utvecklingen vidare är teknologin och 

denna baserar sig på utbildning. En befolkning med en hög utbildning kommer alltså att 

kunna bidra till landets ekonomiska utveckling och därmed välståndet. I studien antas därför 

att de länder med hög utbildning kommer att ha en jämförelsevis högre tillväxt.  

I modellen definieras tekniska framsteg som en funktion av bland annat sannolikheten att de 

investeringar som görs i forskning och utbildning kommer att leda till framgångsrika 

innovationer samt hur mycket denna innovation kommer att höja produktiviteten. Teoretiskt 

sätt finner man alltså ett samband mellan utbildning och teknologiska framsteg. 

Arbetskraftens produktivitet beror alltså delvis på teknologiska framsteg eftersom att BNP per 

effektiv arbetare kommer att påverkas. Med en hög teknologisk utveckling kan man på så vis 

höja produktionen per arbetare, med andra ord BNP per capita med hänsyn tagen till 

produktiviteten.   

2.2 Humankapitalteorin 
Idén med humankapital inom forskningen är ett pågående ämne som har ändrat kurs åtskilliga 

gånger. Människors satsningar i att öka sin kunskapsnivå ses som individuella 

investeringsbeslut och det har skapat intresse för hur utbildad arbetskraft kan påverka den 

ekonomiska tillvxäten. Detta kan sägas vara grundtanken med humankapitalteorin.  
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Theodore W. Schultz förklarade på 60-talet hur humankapital, särskilt utbildning och hälsa, 

kan ses som sätt att investera för ett samhälle och individen och initierade på så vis 

humankapitalteorin. Modellen fokuserar som namnet antyder på ett lands humankapital. Man 

menar alltså att en ökning av humankapital kommer att ge bidra till en ökande BNP per 

capitatillväxt. Detta trots att effekterna av humankapitalets bidrag är svåra att upptäcka. 

Tanken är att en utbildad arbetskraft med god hälsa blir mer effektiv och på så vis även mer 

produktiv så att man på så vis kan åstadkomma en högre jämviktsnivå av produktion (Mankiw 

et al. 1992); (Schultz, 1993). Man kan genom humankapitalutveckling föra resonemang kring 

många utvecklingsländers snabba utveckling och att mycket kan förklaras med 

humankapitalets betydelse.   

Förutom ökad produktivitet bland arbetarna kan högre humankapital uttrycka sig i utveckling 

och förbättring av teknologi. Genom teknologiutvecklingen kan processer effektiviseras och 

på så vis bidra till tillväxten i ett land (Aghion & Howitt, 1998); (Romer, 1990). Enligt 

Schultz (1993) har denna typ av framgång en viss ”spill-over” effekt och kan alltså på så viss 

gynna andra delar av samhället. Han ansåg vidare att investeringar i teknologin bör ske genom 

framsteg i teknologiutvecklingen, spridning av humankapital samt specialisering. Som 

tidigare nämnts så leder en hög utbildningsnivå i ett land till att produktionen effektiviseras 

och BNP per capita ökar. Det har inom forskningen (Becker, 1993)  gjorts en uppdelning av 

humankapital i allmän och specifik kunskap. I denna studie behandlas allmän kunskap och 

avser kunskap som införskaffas genom utbildning.  

Humankapital kan tyckas vara en bred definition av vad som inte är fysiskt kaptital. I många 

fall kan den tanken också stämma, vilket kan ge möjlighet för att inom forskningen kunna 

inkorporera de effekterna av kapital som inte är fysiska. Det är därför av ytterst viktigt, både 

teoretiskt och praktiskt, att undersöka detta samband och på så vis se möjligheten till att 

effektivisera utvecklingen i de länder där det behövs. Det förväntade resultatet i den senare 

analysen, utgående från teorin och den tidigare forskningen, är att humankapital som 

utbildning och hälsa bidrar till ekonomisk tilväxt. Detta gäller särskilt i utevklingsländer där 

det finns teoretiskt stöd för att de länderna har större möjlighet att öka sin tillväxt givet de 

låga nivåerna av produktion. Modellen illustreras i tabell 2.1.  
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Tabell 2.1. Illustration över sambandet mellan utbildning,  
                        teknologiutveckling och tillväxt. 
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3. Empiri och data 

I detta avsnitt presenteras data för de länder som undersökts och avses att användas som grund 

till regressionsanalysen. Först framgår regressionsmodellen med en följande förklaring av 

variablerna. Sedan definieras de kontrollvariabler som ska ingå, med hänvisning till litteratur 

och den förväntade påverkan på regressionen.  

 

3.1 Regressionsmodellen 

                                                              

         

Definition av variablerna 

                                              

            

                           

        

               

                                    

                                  

                    

           

                          

                                 

 

3.2 Beroende variabel 

Då målet med studien är att mäta vad som påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land så 

blir tillväxt i BNP per capita den variabel som ska undersökas. Data som använts till denna 

variabel är den genomsnittliga förändringen mellan åren 1999-2009. Vid beräkning av BNP 

per capita mäts ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen.  
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3.3 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i regressionen är faktorer som ska undersöka hur de påverkar den 

ekonomiska tillväxten. De variabler som ska användas i regressionen är humankapitalet. 

Hälsa och utbildning definieras här som humankapital. För samtliga variabler i analysen ingår 

data från 1999-2009 för 59 utvecklingsländer. 

Hälsa har i denna studie definierats som den förväntade medellivslängden vid födseln. Det 

finns empiriskt stöd för att medellivslängd har en positiv effekt på tillväxt. Variabeln 

representerar ett värde på det förväntade antalet år som ett nyfött barn förväntas leva och data 

är hämtad från Världsbanken (Worldbank, 2016). Livslängden i ett land kan många gånger 

reflektera landets sjukvård och hur väl denna fungerar. Variabeln utgår från 

humankapitalmodellen som förklarar hälsa som en av variablerna som positivt påverkar 

tillväxten. I regressionen förväntas ett positivt samband mellan medellivslängd och 

ekonomisk tillväxt, då hög medellivslängd kan tyda på en frisk befolkning och möjliggör för 

en effektivare arbetskraft och därmed produktion (Strittmatter & Sunde, 2011). Hermansson 

och Lundgrens (2008) studie visade ett samband mellan hälsa och tillväxt och att detta 

samband förekommer oavsett statsskick. Ökad medellivslängd förväntas alltså öka 

effektivisering av produktionen genom påverkan av arbetskraften (Weil, 2009).  

    

Utbildning spelar en viktig roll för att ge individer den kunskap och de färdigheter som krävs 

för att effektivt bidra till samhället och särskilt ekonomin. Dessutom har det visat sig att 

utbildning bidrar till att förbättra människors liv i områden som, förutom hälsa, även politiskt 

intresse. Studier visar även att utbildade personer har en längre medellivslängd (OECD, 

2016). Education index är det index som variabeln utbildning kommer att utgå ifrån och är ett 

index som baserar sig på genomsnittlig skolgång  samt förväntad skolgång uttryckt i antal år 

(UNDP, 2014). Vad som bör uppmärksammas är att avkastningen från investeringar i 

utbildning ses som långsiktig, vilket medför att även om ett land investerat i utbildning så kan 

det finnas en risk att detta inte visas i regressionen. Detta är dock ytterst svårt, om inte 

omöjligt, att identifiera varför man i denna studie inte tagit hänsyn till eventuella avvikelser. 

Då data baseras på antal genomsnittliga skolår så säger detta inte mycket om kvalitén på 

utbildning då kvalitén kan skilja sig åt och är samtidigt ytterst svårt att definiera. Ett önskvärt 

sätt att mäta utbildningsnivån på vore att utgå från internationella testresultat, vilket hade visat 

ett högre förklaringsvärde på ekonomisk tillväxt. Detta är dock i praktiken i princip omöjligt 
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och särskilt för utvecklingsländer (Barro, 2006). På grund av tillgängligheten kommer alltså 

antal skolår att användas som variabel i denna studie.  

 

3.3.1 Kontrollvariabler 

Nedan presenteras de kontrollvariabler som ska ingå i regressionen. Sambandet som i 

huvudsak undersöks är humankapitalets påverkan på tillväxt. I denna multivariata analys 

inkluderas ett antal kontrollvariabler som antas påverka det egentliga sambandet. Med 

kontrollvariablerna kan man ”kontrollera bort” dessa genom att hållas konstanta eller att de 

effekter som variablerna ger hålls utanför regressionen. Syftet är att undersöka om det är de 

oberoende variablerna som påverkar tillväxt eller om det finns andra variabler som ”stör” 

sambandet.  

De kontrollvariabler som ska användas är följande: ingående BNP per capita, FDI relativt till 

BNP, ekonomisk frihet, korruption, förändring i populationen samt dummyvariabel för 

demokrati.  

 

Ingående BNP/capita är måttet på ekonomisk levnadsstandard och visar hur produktion 

fördelas per genomsnittlig invånare. BNP är summan av produktionen av alla inhemska 

producenter i ekonomin. Värdeminskning av varor och tjänster tas ej med vid beräkningen av 

BNP per capita enligt världsbankens definition (Worldbank, 2015). Initial BNP per capita 

ingår i regressionen med syfte att testa om lägre initial BNP ger möjlighet för en högre tillväxt 

för att på så vis få en tydligare bild av resultatet. Variabeln har en avtagande marginell 

avkastning på kapital vilket innebär att avkastningen avtar med ökat input i kapital (Barro 

1996a). 

   

FDI, foreign direct investment, avser direkta investeringar i ett lands ekonomi. FDI definieras 

som en utländsk investering i ett land när ägandet av 10 procent eller mer av bolagens aktier 

tillhör en utländsk part. Med teorin som utgångspunkt så förväntas utländska investeringar 

bidra till att BNP ökar (Al-Sadig, 2009). Det förväntade positiva resultatet baseras på FDIs 

påverkan på ett lands ökade produktion i takt med ökat utländskt intresse för landets 

tillgångar. Värdet i regressionen är ett genomsnitt av FDI per BNP beräknat från perioden 

1999-2009. Data är inhämtad från världsbankens databas med tidsperioden 1999-2009 

(Worldbank, 2015). I takt med internationaliseringen i världen har FDI blivit en betydande 

faktor för ekonomisk tillväxt. Förutsatt stabila politiska ramar kan FDI ge upphov till 
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finansiell stabilitet, främja ekonomisk utveckling och förbättra välbefinnandet i ett samhälle 

(OECD, 2008). I och med att FDI ökar investeringar i ett land så kommer det i regressionen 

förväntas ha en positiv effekt på tillväxt. 

Ekonomisk frihet  baserar sig på det index som årligen publiceras i Economic Freedom of 

the Worlds årsrapporter och mäter i vilken grad de statliga institutionerna ger möjlighet till 

ekonomisk frihet för medborgarna. De faktorer som tas i hänsyn är bland annat möjlighet till 

konkurrans och skydd av privat egendom vilket förväntas ge en möjlighet till ökad tillväxt 

(Gwartney et al. 2011). Ekonomisk frihet resulterar i en effektivare marknadsekonomi genom 

utvecklingen av en stabil institutionell ställning. Ett land med hög ekonomisk frihet kan locka 

utländska investerare och ger möjlighet för landet att öka sin produktion och begränsa risken 

för korruption (Gwartney, Lawson and Hall 2011). Under de förutsättningarna kan det alltså 

visa sig ha en positiv effekt på utvecklingen.  Data som använts i studien baserar sig på 

indexet från Free the world där intervallet mellan 1 och 10 visar att ett högt värde 

representerar en hög ekonomisk frihet och ett ekonomiskt sätt mer liberalt samhälle.  

    

Korruption definieras som missbruk av makt innehavande av en person som använder det för 

personlig vinning och det index som används i studien rangordnar länder utifrån graden av 

korruption inom offentlig sektor (Transparancy, 2016). Intiutivt kan en hög grad av 

korruption verka avskräckande för både inhemska och utländska investerare på  grund av lågt 

tillit vid olika affärsförbindelser. Rothstein och Stolle (2005) menar att korruptionsnivån i ett 

land reflekterar medborgarnas förtroende för varandra och den statliga verksamheten i överlag 

då dessa variabler är starkt korrelerade med varandra. Korruption i ett ekonomiskt 

sammanhang är av betydelse för uppnå en god nivå av socialt kapital.  

Länderna rankas utifrån ett värde mellan 1 till 10, där 10 representerar ett land fritt från 

korruption. Ett negativt samband förväntas mellan tillväxt och korruptionsgrad, då korruption 

har en negativ påverkan på  den ekonomiska tillväxten genom ett försvagande av den 

institutionella strukturen och förtroendet till den (Weil, 2009).  

    

Populationstillväxt definieras som ökning eller minskning av befolkningen över en viss 

period. Det är en variabel som förväntas ha en negativ effekt på tillväxt relativt till 

befolkningsmängden då en ökning i populationen sänker BNP per capita, allt annat lika (Weil, 

2009). Värdet i modellen representerar den genomsnittliga befolkningsökningen mellan 1999-

2009. Data är hämtad från världsbanken och baseras på officiella siffror på antalet 
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medborgare i länderna och exkluderar alltså flyktingar och asylsökande. Ökad 

populationstillväxt grundar sig på ökad barnafödande och fungerar på många platser som en 

form av pension för föräldrar i syfte att säkra sin försörjning. Det finns empiriskt stöd för att 

lägre barnafödande i takt med att landet utvecklas i generell mening kan bidra till att 

ekonomin utvecklas ytterliagre (Debraj, 1998). I takt med ökad befolkning bör produktionen 

alltså öka relativt sätt lika mycket för att behålla samma nivå av BNP per capita. Med en 

stabil nivå av befolkningstillväxt kan man i de flesta fall investera i skola och fler får tillgång 

till utbildning (Carlin och Soskice, 2006).  

 

Demokrati förväntas ha en positiv effekt på tillväxt. En demokratisk stat antas ha väl 

fungerande institutioner och kan därmed ge upphov till ekonomisk tillväxt. Värdet av 

demokrati baseras på indexet The Democracy Index konstruerat av The Economist 

Intelligence Unit (EIU, 2010). Ett värde på 1 eller 0 visar att ett land är demokratiskt 

respektive odemokratiskt.  

Ett positivt samband förväntas mellan demokrati och tillväxt, då diktaturer visserligen kan ha 

kortsiktiga uppgångar i tillväxten, men att det på lång sikt inte är hållbart (Antic, 2004). 

Instinktiv kan tyckas att en diktatur ökar risken för osäkerhet med social och politisk trygghet 

samt oviljan med att långsiktigt utveckla landet. Bidragande till demokratiering i ett land 

förstärker tillväxt på låga nivåer av politisk frihet medan den kan hämma tillväxt när en 

måttlig nivå av frihet redan uppnåtts (Barro, 1994). Det som i stort sett inbegrips är att 

demokrati kan ha olika effekter på tillväxten beroende på den redan aktuella nivån av 

demokrati i landet. Denna studie utgår från utvecklingsländer där många av länderna inte är 

demokratier. 
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Tabell 3.1. Förväntat resultat för variablerna 

Symbol Beskrivning Källa Förväntad symbol 

BNP/C BNP per capita Världsbanken ≠ 

FDI Utländsk 

direktinvestering 

Världsbanken + 

UTB Utbildning UNDP + 

HÄLSA Hälsa Världsbanken + 

POP Befolkningstillväxt Världsbanken - 

DEM. Demokrativariabel The Economist 

Intelligence Unit 

+ 

E.F Grad av ekonomisk 

frihet 

Economic Freedom of 

the Worlds 

+ 

Korr. Korruptionsgrad Transparancy - 

N = 59 

 

Tabell 3.1 visar det förväntade resultatet för respektive variabel i analysen. Samtliga variabler 

med undantag för korruptionsgrad och populationstillväxt förväntas alltså ha ett positivt värde 

i regressionsanalysen. Detta är baserat på teorin och de tidigare studierna som undersökts och  

tabellen framgår också vilka källor som informationen om variablerna hämtats ifrån. 
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4. Resultat 
 

Nedan följer tabell 4.1 som visar resultatet från regressionsanalysen, därefter förs en analys 

och tolkning av resultatet. Tabellen nedan är uppdelad i fyra regressioner, initialt med två 

oberoende variabler som sedan utökas. Detta har gjorts för att se hur och vilka variabler som 

påverkat relevansen för regressionen.  

 

Tabell 3.2. Beskrivande statistik  

Variabel Medelvärde Minsta Högsta Standardavvikelse 

BNP 5373,7 USD 597,5 USD 15700 USD 4089 

FDI 0,26  0,14 0,72 0,16 

UTB 0,49 014 0,72 0,14 

HÄLSA 63 år 42 år 76 år 9,4 

POP 1,89 % -0,3 % 3,6 % 0,9  

E.F 6,1 3,4 7,25 0,79 

Korr. 3 1,4 6,7 1,05 

N = 59  

 

Tabell 3.2 beskriver och sammanställer de variabler som använts i regressionsanalysen. Enhet 

framgår i vissa av variablerna. För de variabler där enhet inte framgår beror detta på att värdet 

har härletts från den institution eller organisation som uppskattat det talet och har då saknat en 

specifik enhet. För en närmare beskrivning av vad varje variabel representerar hänvisas 

läsaren till avsnitt 3.3.1.  
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Tabell 4.1. Resultatet från regressionen visar de oberoende variablernas effekt på tillväxt i BNP per 
capita. 

 

Variabler 

1 2 3 4 

Koefficient Koefficient Koefficient Koefficient 

(Intercept) 1,01  

(0,035) 

0,98  

(0,3) 

0,96 

(0,034) 

0,961 

(0,035) 

Hälsa 0,00053 

(0,00045) 

0,00082* 

(0,0008) 

0,00085* 

(0,0004) 

0,0008* 

(0,00045) 

Utbildning 0,01  

(0,035) 

0,04  

(0,03) 

0,03 

(0,034) 

0,027 

(0,035) 

BNP/Capita  -0,0000016 

(0,000001) 

-0,0000018* 

(0,000006) 

-0,00000145 

(0,0000011) 

Pop.tillv  0,0034 

(0,0042) 

0,0014 

(0,0045) 

-0,000069 

(0,0048) 

FDI   0,03 

(0,02) 

0,022 

(0,021) 

Ek. Frihet   0,0038 

(0,0045) 

0,006 

(0,005) 

Korruption    -0,003 

(0,004) 

Demokrati    -0,004 

(0,01) 

R-värde 0,061 0,111 0,146 0,163 

Justerat R-värde 0,027 0,045 0,05 0,03 

F-statistic 1,81 1,685 1,478 1,217 

P-värde 0,173 0,167 0,2 0,31 

N = 59 

Standardfel i parantes                     

* signifikans på 10 procents nivå 

 
 

 Från resultatet kan slutsatsen dras att humankapital inte har en betydande effekt på den 

ekonomiska tillväxten. Vi ser ett väldigt svagt samband mellan hälsa och utbildning och 

tillväxten i modell 1. Resultatet är inte signifikant och kan därför inte förklara någon väsentlig 

effekt på tillväxten. I modell 2 uppvisar hälsa signifikans på 10 procents nivå, däremot är r-
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värdet väldigt lågt och modellen är på grund av avsaknaden av samtliga kontrollvariabler 

ofullständig. R-värdet är ett mått på hur nära data är till regressionslinjen. Ett r-värde på 0 

procent indikerar att modellen inte förklarar variationen i data från medelvärdet, och 

motsatsen vid ett värde på 100 procent. Utbildning visade inte signifikans på någon av 

modellerna och standardfelet var relativt högre än för hälsa. Lägst koefficient hade den i 

modell 1 och hade fortsatt lågt värde i de övriga modellerna. För humankapitalet i överlag 

förekom ingen signifikant effekt på tillväxt. En av anledningarna var att det inte påträffades 

någon signifikans från variabeln utbildning.  

Variabeln hälsa är signifikant i samtliga modeller utom den första. Vi ser alltså en trend där 

variabeln hälsa förser oss med information, även om datapunkterna i regressionen faller 

utanför regressionslinjen. Hälsokoefficienten ökade från modell 1 till 2 men behöll ett stabilt 

värde genom de resterande modellerna, med ett högsta värde på 0,00085 och en signifikans på 

10 procent. Efekten av hälsan i ett utvecklingsland är alltså av signifikant värde, däremot inte 

särskilt stark. Likväl bör detta förstås som att en ökning i hälsa bidrar till en svag tillväxt i 

BNP per capita. Förutom hälsa var BNP per capita signifikant på 10 procentsnivån i modell 3 

med ett justerat r-värde på 5 procent. Signifikansen för BNP per capita förlorades åter i den 

fjärde modellen då samtliga variabler inkluderades, med ett justerat r-värde på 3 procent. Man 

bör därför ta i beaktande variablernas invärtes påverkan, där kontrollvariablernas effekt på 

varandra även kan skapa avvikelser i resultatet.  

Populationstillväxten hade en svagt negativ koefficient i den fjärde modellen med ett 

standardfel på cirka 0,005. Variabeln hade i modell 2 och 3 en positiv koefficient med 

standardfel på omkring 0,0045. Avsaknad av signifikans i den fjärde modellen kan möjligtvis 

ha berott på korrelationsförhållandet mellan korruption och FDI som vi kommer att gå djupare 

in på i nästa avsnitt. Utbildning visar inte signifikans på någon av modellerna. Vad som i detta 

fall bör iaktass är att det i denna studie endast tagits hänsyn till antalet skolår för variabeln 

utbildning. Detta medför att kvalitén på utbildningen inte tagits i beaktande vilket teoretiskt 

sett hade varit av högre signifikans.  

Korruption och demokrati, som tillagts i modell 4, har svagt negativa koefficienter men är 

däremot inte tillräckligt signifikanta för att kunna förklara ett samband. Detta visar att 

korruption och demokrati inte har en signifikant effekt på ekonomisk tillväxt. R-värdet var 

initialt väldigt lågt i modell 1, men ökade till drygt 16 procent i fjärde modellen. Demokrati 

visade en svagt negativ koefficient på -0,004 och, som i tidigare avsnitt antagits, visade även 
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korruption en negativ koefficient. Det justerade r-värdet visade väldigt låga nivåer i 

regressionen. Värdet sjönk ytterligare mellan modell 3 och 4 när korruption och demokrati 

inkluderats i regressionen. Avsaknaden av signifikans kan bero på multikollinearitet. BNP per 

capita var signifikant i modell 3 men förlorade signifikansen i modell 4, samtidigt som det 

justerade r-värdet sjönk från 5 till 3 procent. Korruption kan i många avseende ha en effekt på 

flera faktorer i samhället som blir svåra att tyda i denna regressionsanalys utifrån de 

förusättningar som finns. Förutom korruptionens möjliga effekt på BNP kan det finnas orsak 

att misstänka en påverkan på andra variabler, såsom utländska direktinvesteringar. En intern 

verkan variablerna emellan kan ge störningar i utfallet vilket kan förklara avsaknad av 

signifikans för vissa variabler samt ett lågt r-värde.  Mer om det i nästa avsnitt.  
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5. Sammanfattning 

Nedan återanknyts resultatet till problemställningen med teorin som grund. Generellt är 

tecknen på koefficienterna förenliga med teorin och tidigare studier. Undantaget är BNP per 

capita och demokrativariabeln, vilket det senare kommer undersökas djupare in på. 

Signifikansnivån kommer att diskuteras samt urvalet av data.  

I föregående avsnitt förklarades att variabeln utbildning inte visade någon signifikans i 

regressionen, vilket kan förklaras med att kvalitén på utbildningarna inte tagits i beaktande 

utan endast antalet skolår. I tidigare studier har det visat sig att kvalitén på utbildningar har en 

större signifikans när det gäller effekten på landets tillväxt (Cohen och Soto, 2007). Däremot 

har det i denna studie givits en större möjlighet att gå efter antalet skolår som definitionen av 

utbildningnivå, då kavlité på en skolgång är närmast omöjlig att utgå från i denna studie. 

Däremot har variabeln givit en positiv koefficient vilket kan överensstämma med 

Schumpeterian indogena tillväxtmodellens tes om effekten av ökad utbildning på 

teknologiska framsteg och därmed tillväxt (Carlin and Soskice 2006). Variabeln hälsa var 

signifikant i tre av modellerna och det fanns en svag positivt effekt på tillväxten. Strittmatter 

och Sunde (2011) samt Hermansson och Lundgren (2008) visade i sina studier det empiriska 

förhållandet mellan hälsa och tillväxt vilket stämmer överens med humankapitalmodellen och 

resultatet i denna studie. Kgakge-Tabengwa (2015)  visade att hälsans påverkan på tillväxt i 

utvecklingsländer har särskilt större inflytande än vad utbildning har. Detta är av speciellt 

intresse då definitionen av humankapital varit av skiljaktighet och forskare har valt att 

fokusera på olika variabler vid undersökningar. Detta kan alltså uppmärksammas och bör tas i 

beaktande då ett utfall från en undersökning kan se annorlunda ut beroende på hur man har 

valt att definiera humankapital samt vilken variabel man fokuserar på. Med Kgakge-

Tabengwas (2015) studie  som utgångspunkt kan denna förklara hälsans signifikanta påverkan 

på tillväxt och varför just utbildningsvariabeln inte hade någon signifikant påverkan på 

tillväxt i någon av de fyra modellerna. Detta ställer självfallet en intressant frågeställning då 

man bör begrunda i vad som eventuellt kan påverka just detta utfall.  

Utgående från studier av Antic (2004) har teorin visat på ett positivt samband mellan 

demokrati och tillväxt, vilket i denna studie visat en svag motsats. Förklaringen kan ligga i 

Barros (1994) studier kring demokratisering av utvecklingsländer där han fann att diktaturer 

kan ha kortsiktig ökning i tillväxt och i och med att många av de studerade länderna var 

diktaturer kan det finnas en förklaringen till den negativa koefficienten. Problemet med just 
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tillväxteffekten av demokrati må vara mer komplext än vad som framgått i denna studie och i 

tidigare forskningsarbetem, eftersom att ett eventuellt samband kan ha flera förklaringar. De 

tidigare studierna kring ämnet har haft delade meningar kring sambandet och man bör 

observera komplexiteten i detta. Resultatet från regressionen har inte varit signifikant gällande 

demokrativariabeln och det finns därför skäl för att avvisa en direkt effekt på ekonomiska 

tillväxten.  

Avsaknad av signifikans i den fjärde modellen kan ha berott på korrelationsförhållandet 

mellan korruption och FDI som i litteraturen antytt ett samband variablerna emellan (Al-

Sadig, 2009). I och med att utländska investerares beslut många gånger kan bero på den 

politiska och sociala situationen i ett land finns det därför anledning att förmoda att en högt 

korrumperad statsmakt på lång sikt kan verka avvisande för utländska intressenter. Forskning 

visar att utländska investerare i allmänhet undviker länder drabbade av korruption, eftersom 

detta kan skapa en operativ ineffektivitet (Habib och Zurawicki, 2002). Det finns alltså ett 

intresse för att föredra att investera i länder med ett mer stabilt statsskick och det finns även 

stöd för att tro att det finns en koppling mellan korruption och demokrati (Rock, 2007). 

Sambanden variablerna emellan kan alltså tyda på en svåröverskådlig bild över orsakerna till 

ett lands tillväxt. För en studie att undersöka faktorerna som påverkar tillväxten i ett urval 

länder krävs en mer omfattande datainsamling.  

Resultat från olika studier kan skilja sig åt beroende på urvalet av data. En liknande studie 

som denna, med en annan typ av stickprov hade med stor sannolikhet visat ett annat resultat. 

Denna studie har fokuserat på utvecklingsländer vilket kan i sig vara en faktor som påverkat 

utfallet. Det är ett begränsat antal länder och utgången kan möjligtvis ha sett annorlunda ut 

om fokus låg på annat urval. Valet av kontrollvariabler kan vara avgörande för att undersöka 

sambandet mellan humankapitalet och tillväxt, då det eventuellt kan finnas andra faktorer som 

är av väsentlig art gällande effekten på tillväxt. Detta eventuella problem kan ha varit en 

bidragande orsak till att signifikansen inte varit tillräcklig för att kunna fastställa ett statistiskt 

samband i regressionen.  
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