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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera hur hälsa och utbildning påverkar det ekonomiska 

välståndet i och utanför ekonomisk jämvikt i Europa. Studien omfattar 43 europeiska länder 

och ekonomiskt välstånd mäts i BNP per capita. Två modeller estimeras där den första är en 

variant av en utökad MRW-modell och den andra utgår ifrån en klassisk Cobb-Douglas 

produktionsfunktion. Skattningar av MRW-modellen baseras på paneldata för perioden 1995-

2013 och Cobb-Douglas-specifikationen skattas med paneldata för perioden 1991-2013. 

Parametrarna skattas med minstakvadrat-estimatorn och i båda specifikationerna används fixa 

effekter.  

 

Det sammantagna resultatet från de båda modellerna är tvetydligt och det är svårt att ge en 

entydig slutsats. Investeringar i hälsa och utbildning har en svagt negativ effekt på BNP per 

capita medan förväntad livslängd vid födseln och utbildningsdeltagande på gymnasienivå har 

positiva effekter. De tvetydliga resultatet kan bero på omvänd kausalitet, modellspecifikation 

och/eller snedvridning orsakad av utelämnade variabler. 

 

 

Nyckelord: BNP per capita, MRW-modell, Cobb-Douglas produktionsfunktion, 

Europa.  
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1. Inledning 

Ekonomiskt välstånd är beroende av att människor är vid god hälsa så att de kan arbeta och 

bidra till ekonomisk utveckling (Carlin och Soskice 2006). Europa kämpar idag mot fattigdom 

och 2014 levde 24,4 procent av befolkningen eller 122,3 miljoner människor i riskzonen för 

fattigdom eller social utfrysning (Eurostat 2015). Det innebär att de riskerade 

inkomstfattigdom, hade låg materiell levnadsstandard och/eller levde i ett hushåll med lågt 

arbetskraftsdeltagande. Skillnaden är stor mellan länder, exempelvis var 40,2 procent av 

befolkningen i Rumänien i riskzonen för någon av de ovan nämnda problemen 2014 medan 

samma siffra i Sverige var 16,9 procent. Dessa skillnader i levnadsstandard är bland annat 

associerade med skillnader i läskunnighet, spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd (Romer 

2012). 

 

Här studerar jag hur hälsa och utbildning påverkar nivån på bruttonationalprodukten (BNP) per 

capita i Europa. Syftet är att undersöka hur utbildning och hälsa påverkar det ekonomiska 

välståndet i Europa med utgångspunkt i ekonomiska tillväxtmodeller. Två modeller kommer 

att estimeras för att kunna analysera sambandet både i och utanför den långsiktiga jämvikten, 

där steady-state representerar den långsiktiga ekonomiska jämvikten. Studien baseras på data 

för 43 europeiska länder1 över 19 år2 för den första modellen som specificerar sambandet i den 

långsiktiga jämvikten och över 23 år3 för modellen som potentiellt visar sambandet utanför 

jämvikt. De skilda tidsperioderna beror på svårigheter med att hitta data. Fem länder4 har valts 

bort då de saknar data för minst en av variablerna i modellen. Många östeuropeiska länder var 

innan 1991 en del av Sovjetunionen och existerade under en kommunistisk regim där det 

ekonomiska systemet skiljde sig från övriga Europa vilket inte är optimalt för en jämförelse. 

År 1991 är därför en naturlig startpunkt vid jämförelse och då många östeuropeiska länder 

skiljer sig ekonomiskt och politiskt från Västeuropa är det av intresse att de inkluderas. Därför 

sträcker sig studien med variation från 1991 till och med år 2013 då alla variabler inte finns att 

tillgå för år 2014 och 2015.  

 

Europeiska Unionen implementerade 2010 Europa 2020 som är en politisk strategi för att 

förbättra den ekonomiska situationen i Europeiska unionen efter finanskrisen 2008 (Europeiska 

                                                 
1 Se bilaga 1 
2 1995-2013 
3 1991-2013 
4 Andorra, Bosnien och Hercegovina, Lichtenstein, Monaco, Montenegro samt San Marino 
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kommissionen 2014). Ett av målen är att minska antalet personer som hotas av fattigdom med 

20 miljoner. Ett sätt att minska fattigdom är att öka levnadsstandarden genom att öka BNP per 

capita som kan ses som ett mått på ekonomiskt välstånd (Eurostat). Enligt Världsbanken (2016) 

levde 1,9 procent av Europas befolkning under den internationella fattigdomsgränsen på 1,90 

US dollar5 om dagen år 1990. År 2012 var denna siffra 2,1 procent och idag lever omkring en 

fjärdedel av Europas befolkning i riskzonen för fattigdom (Euroactiv 2014). En fortsatt 

ekonomisk tillväxt kan öka levnadsstandarden och potentiellt minska denna siffra avsevärt. Det 

är därför av intresse att studera sambandet mellan hälsa, utbildning och BNP per capita eftersom 

det kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom. Studien kan användas för att få en indikation 

om vilka faktorer som är viktiga för fortsatt ekonomisk välfärd samt utveckling och på så sätt 

också vilka policyområden som bör investeras i för att öka det ekonomiska välståndet i Europa.  

 

Som en del i att uppfylla målen för Europa 2020-strategin har EU implementerat en 

folkhälsostrategi, Tillsammans för hälsa. Målen är att främja god hälsa i ett åldrande Europa, 

skydda människor mot hälsorisker samt stödja dynamiska hälsosystem och ny teknik 

(Europeiska kommissionen). Detta ska bland annat bidra till att förebygga sjukdomar och 

komma till rätta med livsstilsfaktorer såsom levnads- och arbetsvillkor, kost samt fysisk 

aktivitet. Tidigare studier (Barro och Lee 1994; Bloom, Canning och Sevilla 2004; Rivera och 

Currais 1998) har visat ett starkt samband mellan hälsa och nivån på BNP vilket gör det 

intressant att studera sambandet i en annan miljö; i ett industrialiserat Europa. Fattigdom och 

hälsorelaterade problem drabbar dagligen individer och fattigdom är ett växande problem, att 

studera hur hälsa och ekonomiskt välstånd är relaterade till varandra kan därför bidra till ökad 

förståelse för hur situationen kan förbättras i Europa och målen i Europa 2020 uppfyllas. 

 

Investeringar som görs i individers humankapital hjälper individer att hjälpa sig själva och 

bidrar på så sätt till produktivitet och ekonomisk utveckling vilket gör att sådana satsningar kan 

ge avkastning i framtiden. Höga investeringskostnader i utbildning är sammankopplade med 

hög levnadsstandard, något som i sin tur beror av ekonomisk tillväxt (Romer 2012). Inom 

mikroekonomi finns det ett tydligt samband mellan humankapital och inkomst där individer 

som investerar i sitt humankapital, främst i form av utbildning, har en högre inkomstnivå 

(Becker 1993). På makronivå är detta samband inte lika tydligt, exempelvis har 

utvecklingsländer som investerat i utbildning inte genomgått den plötsliga ökningen i 

                                                 
5 I 2011 års köpkraftsjusterade dollar (PPP) 
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ekonomisk tillväxt som kan förväntas. Det är därför intressant att studera detta samband 

empiriskt då processen för ekonomisk utveckling är komplex med många bakomliggande 

faktorer som påverkar över tid. 

 

Studiens disposition är som följer; först presenteras Ekonomisk teori med en kort genomgång 

av exogen och endogen tillväxtteori samt hur hälsa och utbildning påverkar ekonomisk välfärd. 

Sedan följer Tidigare studier där resultat och metod kort presenteras för ett antal studier inom 

ämnet. I avsnittet Modell och metod diskuteras de båda modellerna och metoden som används 

i studien. Datamaterialet introduceras i avsnittet Data som sedan följs av Resultat. Utifrån 

resultatet följer sedan Diskussion samt Slutsatser. 

 

2. Ekonomisk teori 

2.1 Tillväxtteori 

Ekonomisk tillväxtteori försöker svara på frågeställningar om vad som orsakar ekonomisk 

tillväxt och varför vissa länder är rika medan andra är fattiga. Inom tillväxtteori karaktäriseras 

den långsiktiga jämvikten av en balanserad tillväxttrend där BNP och sysselsättning växer i 

konstant takt och där nettosparande och investeringar är en konstant del av BNP (Romer 2012). 

Tillväxtteori kan delas upp i två inriktningar; exogen tillväxtteori och endogen tillväxtteori. 

Exogen tillväxtteori utvecklades under 1950-talet av Robert Solow och Trevor Swan. Endogen 

tillväxtteori utvecklades för att komplettera och förklara delar som inte kan förklaras i den 

exogena tillväxtteorin.  

 

I exogen tillväxtteori behandlas teknologisk utveckling som exogen, den förklaras inte inom 

modellen och tas därför som given. Den vanligaste modellen när det handlar om exogen 

tillväxtteori är Solow-modellen där avtagande skalavkastning på kapital ofta antas. Modellen 

fokuserar i normalfallet på tre insatsfaktorer; kapitalstock 𝐾 , arbetskraft 𝐿  och total 

faktorproduktivitet/teknologi/kunskap 𝐴 som påverkar nivån på BNP, 𝑌 (Romer 2012). 

 

𝑌(𝑡) =  𝐹[𝐾(𝑡), 𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)]  (1) 

 

BNP är en funktion av kapital, arbetskraft och total faktorproduktivitet där 𝑡 är tid. Tid påverkar 

bara BNP indirekt genom de andra variablerna och förändras därför bara över tid om någon av 
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insatsfaktorerna ändras (Romer 2012). Produkten 𝐴(𝑡)𝐿(𝑡) utgör effektiv arbetskraft och det 

innebär att teknologisk utveckling påverkar den redan existerande arbetskraften genom att göra 

den mer effektiv och ökar dess produktion för en given kapitalstock (Carlin och Soskice 2006).  

 

Effekterna av en förändring i insatsfaktorerna påverkar tillväxten på kort sikt men över tid avtar 

effekten och på lång sikt återgår ekonomin till den ursprungliga tillväxttakten (Arora 2001). En 

variabel kan påverka nivån på BNP per capita utan att förändra tillväxttakten permanent. 

Tillväxttakten kan både öka och minska på kort sikt men på lång sikt kommer den att återvända 

till det ursprungliga läget. Det enda som påverkar tillväxttakten på lång sikt är tillväxt i total 

faktorproduktivitet och den kan inte förklaras inom modellen. 

 

Endogen tillväxtteori erbjuder en alternativ förklaring för tillväxt. Här antas konstant 

skalavkastning från kapital och öppnar upp för att förändringar i policy och preferenser kan 

påverka den långsiktiga tillväxten (Carlin och Soskice 2006). Denna teori ämnar förklara vad 

som orsakar teknologisk utveckling. En förklaring till detta är att total faktorproduktivitet ökar 

avkastningen på de andra insatsfaktorerna och skalavkastningen är nu inte avtagande som det 

antas i den exogena tillväxtteorin. Fokus ligger på de faktorer som kan producera teknologisk 

utveckling och kunskap, såsom investeringar i någon form av humankapital. Detta är den största 

skillnaden mellan exogen och endogen tillväxtteori.  

 

Produktionsfunktionen i den endogena tillväxtteorin är en funktion av två endogena variabler; 

total faktorproduktivitet och kapitalstock medan arbetskraft fortfarande bestäms exogent 

(Romer 2012). Teknologisk utveckling kan komma i flera olika former, de kan vara både 

väldigt abstrakta eller konkreta idéer såsom forskningsresultat eller kunskap om maskiner men 

de karaktäriseras alla av ickerivalitet. De betonar investeringar i forskning och utveckling och 

humankapital som viktiga faktorer för hur teknologisk innovation utvecklas. Den endogena 

tillväxtteorin antar att faktorer som stimulerar produktivitet kan förändra tillväxten i BNP per 

capita permanent (Arora 2001). Till skillnad mot den exogena tillväxtteorin måste en variabel 

som permanent påverkar tillväxtbanan också förändra tillväxttakten i BNP per capita. 

 

Det finns fördelar och nackdelar med båda inriktningarna. Den exogena tillväxtteorin ger ingen 

förklaring inom modellen till vad som orsakar ekonomisk tillväxt; tillväxttakten i total 

faktorproduktivitet eller Solow-residualen mäter den teknologiska utvecklingen vilket i sin tur 

antas skapa ekonomisk tillväxt (Carlin och Soskice 2006). Endogen tillväxtteori försöker 
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förklara vilka faktorer som ligger bakom den fortsatta ökningen i levnadsstandard genom att 

fokusera på faktorer som kan påverka utveckling. Båda inriktningarna används flitigt men 

beroende på vad som ska studeras är modellerna mer eller mindre lämpliga. Exempelvis är den 

endogena tillväxtteorin vanlig vid studier där humankapital inkluderas. 

 

 2.2 Hälsa 

Bloom, Canning och Sevilla (2001) skapar en teoretisk referensram för hur förbättringar i hälsa 

påverkar höginkomstländer. Man tänker sig att hälsa kan påverka ekonomiskt välstånd på fyra 

olika sätt som kan ses i figur 1; högre produktivitet, ökat arbetsutbud, förbättrad kunskapsnivå 

genom högre utbildning och bättre arbetskunskaper samt ett ökat sparande som kan investeras 

vidare.  

 

Figur 1. Hur hälsa påverkar ekonomiskt välstånd (Suhrcke et al. 2005) 

 

En frisk individ antas vara mer produktiv per arbetad timme (Suhrcke et al. 2005). 

Produktiviteten ökar till följd av förbättrad fysisk och psykisk hälsa men också för att arbetarna 

kan nyttja kapital på ett mer effektivt sätt. Hälsa påverkar också arbetskraften genom att minska 

antalet sjukdagar och öka arbetskraftsdeltagandet. Det kan därför ha en tvetydlig effekt på 

arbetskraftutbudet då individer kan välja att tillhandahålla mer arbetskraft när de är vid god 

hälsa men också mindre om produktivitet är kopplat till lön. Om förbättringar i hälsa ökar den 

förväntade livslängden ökar individens livstidskonsumtion och det kommer att leda till ett högre 

arbetskraftsutbud ceteris paribus.  

 

Hälsa påverkar också förmågan att lära genom att förbättra inlärningsförmågan hos barn vilket 

innebär att hälsoförbättringar i låg ålder bidrar positivt till framtida produktion (Suhrcke et al. 
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2005). Investeringar och möjlighet att spara påverkas också av en förbättrad hälsa då individer 

med bra hälsa har en vidare tidshorisont och är mer benägna att spara. En population med bra 

hälsa bör ha en högre sparkvot och därför också en större möjlighet att investera i fysiskt 

och/eller intellektuellt kapital.  

 

2.3 Utbildning  

Utbildning är den viktigaste investeringen i humankapital (Becker 1993). På mikroekonomisk 

nivå kan man se att utbildning nästan alltid leder till ökad förvärvsinkomst väl över medel även 

om vinsten är som störst i utvecklingsländer. Exempelvis i USA leder gymnasie- och/eller 

universitetsutbildning till en betydande ökning i en individs inkomst även efter direkta och 

indirekta kostnader för utbildning räknas bort och de justerar för bakgrund och förmåga. 

 

Mikroekonomiska samband tyder på att ett extra år av utbildning ökar en individs inkomst 

(Romer 2012). Investeringar i humankapital antas höja produktiviteten för arbetare lika mycket 

som investeringar i det fysiska kapitalet (Folkhälsoinstitutet 2007). Det är svårt att styrka detta 

samband på makroekonomisk nivå men utbildning förväntas ha en positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten och BNP (Mankiw, Romer och Weil 1992). Det kan höja produktiviteten 

genom att göra arbetarna mer kompetenta och mer effektiva. 

 

3. Tidigare studier 

Ett flertal tidigare studier där hälsa och utbildning inkluderas har utgått ifrån Mankiw, Romer 

och Weils (1992) modell där variabler för humankapital inkluderas i den klassiska Solow-

modellen. I modellen beslutas om man vill investera i fysiskt kapital eller i humankapital; båda 

höjer arbetskraftens produktivitet. Alla de tidigare studierna inkluderar de klassiska variablerna 

kapitalstock, arbetskraft och total faktorproduktivitet i någon form och kompletterar sedan 

modellen med en eller flera variabler som representerar humankapital. Den främsta skillnaden 

mellan tidigare studier är hur de väljer att föra in hälsa och utbildning i modellen. 

 

Mankiw, Romer och Weil (1992) introducerar humankapital till den klassiska exogena 

tillväxtteorin genom att föreslå en utökad Solow-modell där de inkluderar humankapital i form 

av en utbildningsvariabel för att komplettera den ursprungliga modellen. Det är denna utökade 
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Solow-modell som vanligtvis används i studier där humankapital inkluderas och modellen 

kallas MRW-modellen efter artikelförfattarna. 

 

De använder i sin studie BNP per capita som den beroende variabeln och inkluderar 

humankapital i form av utbildning. De använder data för perioden 1960-1985 för bland annat 

OECD-länderna. Resultatet visar att utbildning har en tydligt positiv effekt på BNP per capita. 

I studien estimeras också värden på de strukturella parametrarna för utbildnings- och 

kapitalstocksvariabeln i produktionsfunktionen och båda outputelasticiteterna är positiva. 

 

Bloom, Canning och Sevilla (2004) undersöker i sin studie hur humankapital i form av 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och förväntad livslängd vid födseln påverkar BNP. De 

använder en endogen MRW-modell och inkluderar en för läsaren odefinierad hälsovariabel i 

regressionen där den beroende variabeln är förändringar i totala BNP. De estimerar 

parametrarna i en icke-linjär modell med en icke-linjär minstakvadrat-estimator. Deras studie 

visar att parameterestimatet för hälsovariabeln är positivt och statistiskt signifikant; om den 

förväntade livslängden ökar med ett år kommer BNP per capita att öka med 4 procent i 

modellerna de skattar. Deras resultat stämmer generellt med mikroekonomiska resultat men 

parametrarna är potentiellt icke-väntevärdesriktiga på grund av problem med omvänd 

kausalitet. Alla parameterestimat är inte statistiskt signifikanta, exempelvis är 

parameterestimatet för fysiskt kapital inte statistiskt skild från noll i en av de modeller som 

estimeras. De har svårare att hitta belägg för att utbildning har en positiv påverkan på BNP; 

effekterna är svaga, inte statistiskt signifikanta och i två av modellerna är de också negativa.  

 

Knowles och Owen (1995) undersöker hur hälsa har påverkat tillväxten i BNP per capita mellan 

1960-1985 för olika grupperingar av länder däribland höginkomstländer. De utgår ifrån den 

ursprungliga MRW-modellen och inkluderar humankapital i form av utbildning och hälsa. 

Hälsovariabeln är förväntad livslängd då det troligtvis har en direkt påverkan på produktion till 

skillnad mot andra hälsovariabler såsom investeringar i sjukvård. Produktionsfunktionen är av 

Cobb-Douglas-typ och de standardiserar modellen med effektiva arbetare. Den beroende 

variabeln är förändring i BNP per capita och utbildning mäts i genomsnittligt antal år i 

skolgång. 

 

De använder flera olika modeller, bland annat linjära specifikationer som de skattar med 

minstakvadrat-estimatorn (OLS) och instrumentvariabler (IV). Då parametrarna skattas med 
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OLS visar resultatet att hälsovariabeln har en positiv och statistiskt signifikant effekt på 

produktionen. Däremot är parameterestimatet för utbildning inte statistiskt signifikant om 

förväntad livslängd också är med i modellspecifikationen. När endast höginkomstländer 

används i studien blir parmeterestimatet för utbildning negativt medan förväntad livslängd har 

en positiv effekt på BNP per capita med 1,2 procent; inga av parameterestimaten är dock 

statistiskt signifikanta. 

 

Rivera och Currais (1998) använder en variant av den utökade Solow-modellen där de inför en 

variabel för investeringar i hälsa. För att skatta sambandet antar de en log-linjär specifikation 

där BNP per capita är en funktion av jämviktsparametrarna och den initiala nivån på BNP. I 

studien används paneldata för OECD-länder över perioden 1960-1990. De använder ett antal ej 

definierade IV för att undvika omvänd kausalitet i sambandet mellan hälsa och produktivitet. 

Parameterestimaten med IV i olika kombinationer är alla statistiskt signifikanta och mer precisa 

än när regressionen skattas med OLS. Resultatet påvisar endogenitet i modellen vilket kan 

indikera att sambandet mellan hälsa och BNP per capita går åt båda hållen.  Regressionen visar 

att hälsa har en positiv och statistiskt signifikant effekt på BNP per capita. Estimatorn är dock 

potentiellt icke-väntevärdesriktig på grund av omvänd kausalitet.  

 

Arora (2001) argumenterar att tillväxt på lång sikt bör betraktas som endogen, då tillväxt inte 

varit så oföränderlig och stabil som studier gjorda på data efter andra världskriget antyder. I 

studien undersöks sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt i tio industriländer över en 

tidsperiod på 100 till 125 år. Studien använder två hälsovariabler; kroppsstorlek och förväntad 

livslängd vid olika åldrar. Arora (2001) drar slutsatsen att ekonomer bör betrakta tillväxt som 

ett endogent fenomen. Studien visar att förbättringar i hälsa har ökat den långsiktiga 

tillväxttakten de senaste 100 till 125 åren med 30 till 40 procent. Hälsa har inte varit en 

biprodukt av tillväxt utan det har varit en drivande faktor bakom ekonomisk tillväxt.  

 

Barro och Lee (1994) analyserar i sin studie vilka variabler som påverkar tillväxt i BNP per 

capita. De använder paneldata för 85-95 länder mellan 1965-1985 och har observationer för 

vart femte år. De använder seemingly unrelated regression med stokastiska effekter för länder 

och har bland annat med förväntad livslängd vid födsel, utbildningsnivå för män och kvinnor, 

offentliga utgifter för utbildning och politisk instabilitet. Ett av de mest framträdande resultaten 

är att förväntad livslängd vid födsel har en viktig roll i tillväxten, parameterestimatet visar att 

en ökning i förväntad livslängd med ett år ökar tillväxten i BNP per capita med 7,2 procent. 
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Gymnasiekompetens för män har en positiv effekt på tillväxt, ett extra år av gymnasieutbildning 

ökar tillväxten i BNP per capita med 1,34 procent, men parameterestimatet för gymnasial 

utbildning för kvinnor är negativt. 

 

4. Modell och metod 

Som Arora (2001) visade i sin studie bör tillväxt betraktas som endogen då faktorer såsom hälsa 

kan ha en permanent påverkan på den långsiktiga tillväxten samt att humankapital inte är en 

del av den ursprungliga exogena tillväxtmodellen. Den exogena tillväxtteorin antar att bara 

tillväxttakten i total faktorproduktivitet påverkar den långsiktiga tillväxtbanan, men det är 

rimligt att anta att även andra faktorer kan ändra tillväxtbanan permanent. Två sådana faktorer 

kan vara hälsa och utbildning och det är därför rimligt att anta en endogen tillväxtmodell, även 

om sambandet också skulle kunna presenteras som exogent.  

 

MRW-specifikationen utgår från den balanserade tillväxten i jämvikt och visar relationen 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln i den långsiktiga jämvikten. 

Modellen är en vanlig modellspecifikation vid studier som denna då den lämpar sig väl för att 

undersöka sambandet mellan hälsa, utbildning och BNP per capita. Med den data som finns 

tillgänglig kan parametrarna i modellen inte estimeras särskilt precist. Bristen på data gör att 

variabler måste exkluderas så att den exakta modellspecifikationen inte kan estimeras och det 

är därför en variant med en Cobb-Douglas produktionsfunktion också kommer att estimeras. 

Den slutliga MRW-modellen fokuserar på faktorer som i den endogena tillväxtteorin antas 

kunna förklara tillväxt; såsom investeringar i humankapital. De båda modellerna ska förklara 

samma relation men medan MRW-modellen fokuserar på insatsfaktorer som kan påverka på 

lång sikt i jämvikt fokuserar Cobb-Douglas-specifikationen på det initiala sambandet i 

produktionsfunktionen. Då målet med studien är att bestämma hur hälsa och utbildning 

påverkar ekonomiskt välstånd kommer jag studera hur insatsfaktorerna påverkar nivån på BNP 

per capita nivån. 

 

4.1 MRW-modellen 

Nedan presenteras en härledning av MRW-modellen som nära följer Mankiw, Romer och Weils 

(1992) samt Knowles och Owens (1995) modell, såsom Knowles och Owen (1995) inkluderas 

två variabler för humankapital. Produktionsfunktionen utökas med två nya variabler för 
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humankapital; utbildning 𝑈 och hälsa 𝐻. Paneldata används där 𝑖 är ett index för land och 𝑡 för 

tidsperiod. Ofta används en Cobb-Douglas produktionsfunktion med kapitalstock 𝐾 , 

arbetskraft 𝐿, total faktorproduktivitet 𝐴, utbildning 𝑈 och hälsa 𝐻 (Knowles och Owen 1995). 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡
𝛼𝑈𝑖𝑡

𝛽
𝐻𝑖𝑡

𝜃(𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡)1−𝛼−𝛽−𝜃  (2) 

 

Produktionsfunktionen standardiseras med effektiva arbetare 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡 för att få ekvation 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑘𝑖𝑡
𝛼 𝑢𝑖𝑡

𝛽
ℎ𝑖𝑡

𝜃   (3) 

 

där 𝑦𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡⁄ , 𝑘𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡⁄ , 𝑢𝑖𝑡 = 𝑈𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡⁄  och ℎ𝑖𝑡 = 𝐻𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡⁄ . Tillväxten på 

lång sikt bestäms av tillväxten i kapital och humankapital.  

 

Antag att arbetskraften 𝐿 växer i takten 𝐿𝑖𝑡 =  𝐿𝑖0𝑒𝑛𝑡 och den totala faktorproduktionen växer 

i takten 𝐴𝑖𝑡 = 𝐴𝑡 =  𝐴0𝑒𝑔𝑡 där 𝐴 är konstant mellan länder (Mankiw, Romer och Weil 1992). 

Befolkningstillväxten sker i takten 𝑛 =  ∆𝑁 𝑁⁄  där 𝑁  är befolkningsmängd och den 

teknologiska utvecklingen växer med takten 𝑔 =  ∆𝐴 𝐴⁄ . För varje variabel finns en spar- och 

investeringskvot6 𝑠 som anger hur stor del av BNP som används för investeringar i varje sektor. 

Befolkningstillväxt har en negativ påverkan på BNP per capita då det befintliga kapitalet måste 

fördelas till en ännu större befolkning än tidigare, detsamma gäller humankapital i from av 

exempelvis utbildning (Mankiw, Romer och Weil 1992).  

 

För att se hur jämviktsvärdena härleds antas för enkelhetens skull den enklaste tillväxtmodellen 

med en Cobb-Douglas produktionsfunktion 𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼 och modellen standardiseras med 

effektiv arbetskraft till 𝑦 = 𝑓(𝑘) = 𝑘𝛼 där 𝑘 = 𝐾 𝐴𝐿⁄  och 𝑦 = 𝑌 𝐴𝐿⁄ . För en given sparkvot 𝑠 

växter kapitalintensiteten med funktionen 𝑠𝑓(𝑘);  de tillräckliga investeringarna som måste 

genomföras för att höja produktivitetsintensiteten. Tillväxten av befolkning och den 

teknologisk utveckling sker med takten 𝑛 + 𝑔 men i modellen finns också en förslitning av 

fysiskt kapital 𝛿. För att förhindra att kapitalstocken per effektiv arbetare minskar på grund av 

förslitning eller befolkningstillväxt samt att jämviktsproduktionen minskar måste nödvändiga 

investeringar genomföras enligt (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘 . Om de nödvändiga investeringarna inte 

                                                 
6 𝑠𝑘𝑖, 𝑠𝑢𝑖 och 𝑠ℎ𝑖 
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genomförs kommer kapitalstock per effektiv arbetare att minska och en del av arbetskraften 

kommer inte att kunna nyttjas till fullo. Nivån på jämviktstillväxten bestäms av 

befolkningstillväxt, andelen sparande och förslitningstakt. När de tillräckliga investeringarna 

är lika stora som de nödvändiga investeringarna är ekonomin i jämvikt 

 

𝑠𝑦 = 𝑠𝑓(𝑘) = (𝑛 + 𝑔 +  𝛿)𝑘  (4) 

 

På samma sätt som ovan i den ursprungliga Solow-modellen tas uttryck för den långsiktiga 

tillväxtnivån fram. Där �̇�𝑖𝑡 är den långsiktiga tillväxttakten för fysiskt kapital, �̇�𝑖𝑡 för utbildning 

och ℎ̇𝑖𝑡 är tillväxttakten för hälsovariabeln i land 𝑖 vid tidpunkt 𝑡 och de kan då skrivas som  

 

�̇�𝑖𝑡 = 𝑠𝑘𝑖𝑦𝑖𝑡 − (𝑛𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 +  𝛿𝑡)𝑘𝑖𝑡  (5) 

 

�̇�𝑖𝑡 =  𝑠𝑢𝑖𝑦𝑖𝑡 − (𝑛𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝛿𝑡)𝑢𝑖𝑡  (6) 

 

ℎ̇𝑖𝑡 = 𝑠ℎ𝑖𝑦𝑖𝑡 − (𝑛𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 +  𝛿𝑡)ℎ𝑖𝑡  (7) 

 

Antag att det finns en jämvikt då (𝛼 + 𝛽 + 𝜃) < 0 vilket innebär avtagande skalavkastning för 

både humankapital och fysiskt kapital. För enkelhetens skull antas att samma 

produktionsfunktion håller för kapital, utbildning och hälsa så att en enhet konsumtion 

kostnadsfritt kan omvandlas. Ekvationerna 5, 6 och 7 kan då skrivas om till jämviktslösningar7 

genom att lösa för respektive variabel  

 

𝑘𝑖
∗ =  (

𝑠𝑘𝑖
1−𝛽−𝜃

𝑠𝑢𝑖
𝛽

𝑠ℎ𝑖
𝜃

𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿
)

1
1−𝛼−𝛽−𝜃

 

 (8) 

 

𝑢𝑖
∗ =  (

𝑠𝑘𝑖
𝛼 𝑠𝑢𝑖

1−𝛼−𝜃𝑠ℎ𝑖
𝜃

𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿
)

1
1−𝛼−𝛽−𝜃

 

 (9) 

 

ℎ𝑖
∗ =  (

𝑠𝑘𝑖
𝛼 𝑠𝑢𝑖

𝛽
𝑠ℎ𝑖

1−𝛼−𝛽

𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿
)

1
1−𝛼−𝛽−𝜃

 

 (10) 

                                                 
7 Skrivs med * 
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Genom att substituera in ekvationerna 8 , 9  och 10  i produktionsfunktionen och sedan 

logaritmera får vi ett uttryck för hur BNP per capita beror av ackumulationen av fysiskt kapital 

och humankapital (Mankiw, Romer och Weil 1992). Då den beroende variabeln mäts i BNP 

per capita blir uttrycket som följer 

 

ln (
𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
) = ln(𝐴0) + 𝑔𝑡

−
𝛼 + 𝛽 + 𝜃

1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃
ln(𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿)𝑡

+
𝛼

1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃
ln(𝑠𝑘𝑖)

+  
𝛽

1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃
ln(𝑠𝑢𝑖)

+  
𝜃

1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃
ln(𝑠ℎ𝑖) 

 (11) 

 

Ekvation 11  är en en modellspecifikation som kan användas för att studera ekonomiskt 

välstånd i långsiktig jämvikt. I den endogena tillväxtteorin ligger fokus på de faktorer som kan 

producera teknologisk utveckling och det kan vara investeringar i hälsa och utveckling som i 

denna MRW-modell vilket är ännu en orsak till varför endogen tillväxtteori lämpar sig väl för 

denna studie. Det finns dock vissa svårigheter att hitta data till denna modell och jag har inte 

tillgång till data för tillväxten i teknologi 𝑔 och förslitningen av kapital 𝛿. Därför estimerar jag 

parametrarna i följande variant av specifikation 11  

 

ln (
𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
) = 𝜙0 − 𝜙1 ln(𝑛𝑖𝑡) + 𝜙2 ln(𝑠𝑘𝑖) +  𝜙3 ln(𝑠𝑢𝑖)

+  𝜙4 ln(𝑠ℎ𝑖) +  휀𝑖𝑡 

 (12) 

 

där 𝜙0 är en konstant som antas fånga upp effekterna från ln(𝐴0) + 𝑔𝑡 i specifikation 11 och 

𝜙1 = (𝛼 + 𝛽 + 𝜃) (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)⁄ ,  𝜙2 = 𝛼 (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)⁄ ,  𝜙3 = 𝛽 (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)⁄  

och 𝜙4 = 𝜃 (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)⁄ . 휀𝑖𝑡 är en slumpterm som antas vara oberoende av 𝑛𝑖𝑡, 𝑠𝑘𝑖, 𝑠𝑢𝑖 

och 𝑠ℎ𝑖. När parametrarna estimerats räknas värden ut för de strukturella parametrarna 𝛼, 𝛽 och 
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𝜃  utifrån parameterestimaten 𝜙1̂ , 𝜙2̂ , 𝜙3̂  och 𝜙4̂  i den reducerade specifikationen 128. 

Standardfelen räknas ut med deltametoden. 

 

4.2 Cobb-Douglas-specifikationen 

Modellen utgår från samma Cobb-Douglas produktionsfunktion som MRW-modellen. I 

teoretiska modeller standardiseras modellen ofta med effektiva arbetare 𝐴𝑖𝑡𝐿𝑖𝑡 som ovan. På 

grund av brist på data kan 𝐴𝑖𝑡 inte observeras vilket innebär att modellen inte kan standardiseras 

med effektiva arbetare. Jag kommer därför att estimera 𝐴 som en parameter. Funktionen är som 

följer 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝐾𝑖𝑡
𝛼𝑈𝑖𝑡

𝛽
𝐻𝑖𝑡

𝜃𝐿𝑖𝑡
1−𝛼−𝛽−𝜃

  (13) 

 

där 𝑈𝑖𝑡 är ett mått på utbildning och 𝐻𝑖𝑡 är ett mått på hälsa.  

 

Ekonomiskt välstånd mäts ofta i BNP per capita då det är ett mer informativt mått på välmående 

än total BNP. Total BNP tar inte hänsyn till hur många invånare ett land har och kan därför ge 

en missvisande bild av verkligheten. BNP per capita kan förvisso inte heller tolkas som inkomst 

per person men det ger ett mer nyanserat mått än total BNP. För att veta hur inkomst är fördelad 

i ett land kan mått såsom GINI-koefficienten användas. Följande specifikation visar sambandet 

mellan BNP per capita och de oberoende variablerna per capita 

 

𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
=  

𝐴𝐾𝑖𝑡
𝛼𝑈𝑖𝑡

𝛽
𝐻𝑖𝑡

𝜃𝐿𝑖𝑡
1−𝛼−𝛽−𝜃

𝑁𝑖𝑡
 

 (14) 

 

Det finns en brist på data för de oberoende variablerna i per capita form vilket innebär att 

ekvation (14)  inte kan estimeras. Därför kommer en variant av den ovan specificerade 

ekvationen att estimeras där det studeras hur BNP per capita påverkas av förändringar i den 

                                                 
8 Korrelationen mellan hälsa och utbildning är den högsta i absolutvärde bland de oberoende variablerna och den är 0,49. En 

hög korrelation innebär en lägre förklaringsgrad då standardfelen ökar på grund av den höga risken för multikolinjäritet. Detta 

innebär att det kan vara problematiskt att använda andelar av BNP som mått för de oberoende variablerna då investeringarna 

bör summera till ett, om landet inte lånar pengar, vilket gör att de kan vara funktioner av varandra.  Med den data som finns att 

tillgå är det svårt att korrigera för denna problematik. Inte heller Mankiw, Romer och Weil (1992) diskuterar denna problematik 

i någon stor utsträckning. 
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totala nivån av de oberoende variablerna. Parametrarna i följande specifikation estimeras för 

att se hur variablerna i produktionsfunktionen påverkar BNP per capita 

 

𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
=  𝐴𝐾𝑖𝑡

𝛼𝑈𝑖𝑡
𝛽

𝐻𝑖𝑡
𝜃𝐿𝑖𝑡

1−𝛼−𝛽−𝜃
 

 (15) 

 

För att underlätta estimeringen är det vanligt att anta en dubbel-log specifikation för skattning; 

exponenterna är outputelasticiteter och skattas då som parametrar. Outputelasticiteterna visar 

hur BNP per capita förändras om någon av insatsfaktorerna kapital, utbildning eller hälsa 

förändras ceteris paribus. Modellen blir då som följer 

 

ln (
𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
) = 𝑎 + 𝛼𝑘𝑖𝑡 +  𝛽 𝑢𝑖𝑡 + 𝜃 ℎ𝑖𝑡 + (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)𝑙𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 (16) 

 

där 𝑎 = ln(𝐴), 𝑘𝑖𝑡 = ln(𝐾𝑖𝑡), 𝑢𝑖𝑡 = ln(𝑈𝑖𝑡), ℎ𝑖𝑡 = ln(𝐻𝑖𝑡) och 𝑙𝑖𝑡 = ln(𝐿𝑖𝑡). För varje variabel 

betecknar 𝑖  landet och 𝑡  tidsperioden. I denna modellspecifikation estimeras 

outputelasticiteterna i produktionsfunktionen direkt som parameterestimat. 휀𝑖𝑡 är en slumpterm. 

 

4.3 Metod 

Omvänt orsakssamband är ett vanligt problem vid ekonometrisk analys vilket gör OLS-

estimatorn icke-väntevärdesriktig. Omvänd kausalitet innebär här att hälsa och utbildning kan 

påverka ekonomiskt välstånd men också att ekonomiskt välstånd kan påverka hälsa och 

utbildning. Ett sätt att komma ifrån problem med omvänd kausalitet är IV. Det är svårt att hitta 

lämpliga instrument och därför är det vanligt att detta problem ignoreras (Knowles och Owen 

1995).  

 

Fixa effekter används här för att undvika problem med utelämnade variabler som ger icke-

väntevärdesriktiga estimatorer (Greene 2012). Det finns två varianter av fixa effekter, en är 

konstant mellan länderna men varierar över tid och den andra är konstant över tid men varierar 

mellan länder. Fixa effekter för länder fångar upp utelämnade variabler som varierar mellan 

länder men inte över tid (Stock och Watson 2012). Fixa effekter för tidsperioder undviker 

problem med utelämnade variabler som varierar över tid men är konstant mellan länder. Om 

länderna i en studie inte är slumpmässigt valda bör fixa effekter användas (Dougherty 2011). 

Ett alternativ till fixa effekter är stokastiska effekter som används när det finns en snedvridning 
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i estimatorn. Parametrarna i modellen med stokastiska effekter kan inte estimeras effektivt med 

OLS (Greene 2012). Stokastiska effekter bör användas då datasetet består av gruppspecifika 

stokastiska element och att skillnader är relaterade till dessa grupper. 

 

I modellerna finns risk för båda typer av utelämnade variabler. Exempelvis kan kulturella 

skillnader i hur man tar hand om sin hälsa skilja sig mellan länder men vara konstant över tid. 

På samma sätt kan utbildningskvalitet eller innovation inom sjukvården antas vara lika hög i 

alla länder men förändras över tid. Det är då lämpligt att inkludera fixa effekter för båda typerna 

av utelämnade variabler i modellerna som ska estimeras. Här inkluderas fixa effekter i 

specifikationerna 12 och 15; 

 

ln (
𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
) = 𝜙0 − 𝜙1 ln(𝑛𝑖𝑡) + 𝜙2 ln(𝑠𝑘𝑖) +  𝜙3 ln(𝑠𝑢𝑖)

+  𝜙4 ln(𝑠ℎ𝑖) +  𝛾2𝐷2𝑖 + ⋯ +  𝛾𝑛𝐷𝑛𝑖

+  𝛿2𝐵2𝑡 + ⋯ +  𝛿𝑇𝐵𝑇𝑡 +  휀𝑖𝑡 

   
 

 (17) 

 

ln (
𝑌𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡
) =  𝑎 +  𝛼𝑘𝑖𝑡 +  𝛽𝑢𝑖𝑡 +  𝜃ℎ𝑖𝑡

+ (1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜃)𝑙𝑖𝑡 +  𝛾2𝐷2𝑖 + ⋯

+ 𝛾𝑛𝐷𝑛𝑖 +  𝛿2𝐵2𝑡 + ⋯ +  𝛿𝑇𝐵𝑇𝑡 +  휀𝑖𝑡 

 (18) 

 

där 𝑖 = 1, … , 𝑛  och 𝑡 = 1, … , 𝑇.  휀𝑖𝑡  är en slumpterm. Fixa effekter kan skrivas som 

dummyvariabler så att varje land och tidsperiod har ett eget intercept. De landsspecifika fixa 

effekterna representeras av 𝑛 − 1 dummyvariabler, ett land utelämnas för att undvika perfekt 

multikolinjäritet med interceptet och på samma sätt utelämnas ett år för de tidsfixa effekterna. 

Låt 𝐷2𝑖 vara en dummyvariabel som antar värdet 1 när 𝑖 = 2 och 0 när 1 ≠ 2, 𝐷3𝑖 är 1 när 

𝑖 = 3 och 0 när 𝑖 ≠ 3 et cetera. De fixa effekterna som är konstanta mellan länderna men 

varierar över tid representeras av 𝑛 − 1 dummyvariablerna 𝐵2𝑡, … , 𝐵𝑇𝑡, låt 𝐵2𝑡 vara 1 när 𝑡 =

2  och 0 när 1 ≠ 2  et cetera. Koefficienterna 𝛾2, … , 𝛾𝑛  och 𝛿2, … , 𝛿𝑇  representerar olika 

intercept för de olika länderna och tidsperioderna. Parametrarna i specifikation 16  och 17 

kommer att estimeras med OLS och alla estimeringar genomförs i Stata. 
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5. Data 

Alla variablerna är inhämtade från Världsbankens databas för att få ett så enhetligt dataset som 

möjligt. Variablerna som inkluderas bygger på ekonomisk teori och tidigare studier. Då det 

saknas observationer för vissa länder och variabler så är stickprovet obalanserat. Den beroende 

variabeln ekonomiskt välstånd är representerat av köpkraftsjusterat BNP per capita. Måttet är 

omräknat till 2011 års internationella dollar för att det ska vara möjligt att jämföra siffror mellan 

länder och över tid. 

 

I MRW-modellen inkluderas 43 europeiska länder för tidsperioden 1995-2013. 

Befolkningstillväxt mäts som procentuell förändring av populationen i ett land. De andra 

variablerna som inkluderas i modellen är spar- eller investeringskvoterna 𝑠𝑘, 𝑠𝑢 och 𝑠ℎ som alla 

mäter hur mycket pengar som investeras i respektive sektor. Variabeln för investeringar i 

kapitalstock mäter bruttoinvesteringar i fysiskt kapital 9  som procent av totala BNP.  

Investeringar i utbildning mäts som procentuell del av totala BNP som staten investerar i 

utbildningssektorn. På samma sätt mäts hälsoinvesteringar som procentuell del av totala BNP 

som investeras av stat och privatperson i hälsa. Måttet inkluderar tillhandahållande av hälso- 

och sjukvårdstjänster, familjeplanering och katastrofbistånd avsedd för hälsa men inte 

tillhandahållande av vatten eller sanitet.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för variabler inkluderade i MRW-modellen. 

Variabel Medelvärde Minimum Maximum 

BNP per capita 20416,75 1287,95510 93566,6311 
Investeringar i kapitalstock 22,598 2,64712 57,70913 
Befolkningstillväxt 0,196 −3,82014 2,89115 
Investeringar i utbildning 5,060 016 19,25817 
Investeringar i hälsa 7,616 2,507 18 12,49019 

 

Som kan ses i tabell 1 varierar BNP per capita till synes mycket över år och mellan länder. 

Något som bör has i åtanke för de stora skillnaderna mellan länder i BNP per capita är de två 

                                                 
9 Maskiner, mark et cetera 
10 Armenien, 1993 
11 Luxemburg, 2013 
12 Georgien, 1994 
13 Azerbajdzjan, 2004 
14 Kroatien, 1996 
15 Irland, 2007 
16 Turkiet, 1998 
17 Litauen, 2009 
18 Turkiet, 1995 
19 Moldavien, 2009 
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perioderna med ekonomisk kris i Europa som fångas upp av datat och att det kan påverka länder 

i olika utsträckning. Detsamma gäller investeringskvoten för fysiskt kapital där det högsta 

observerade värdet är ungefär 58 procent av totala BNP.  

 

Befolkningstillväxten är relativt homogen mellan länderna och över tid men som kan ses har 

den varit både positiv och negativ. Det lägsta värdet för investeringar i utbildning är noll 

procent, en siffra som känns orimlig. Det högsta värdet visar att Litauen 2009 investerade en 

femtedel av sitt totala BNP i utbildning vilket är en relativt stor summa. På samma sätt visar 

tabellen att investeringar som görs inom hälso- och sjukvård varierar mellan omkring 2,5 och 

12,5 procent. Något man bör ha i åtanke för dessa investeringskvoter är att de alla mäts som 

procentuell del av totala BNP men länder kan belåna sig och på så sätt spendera mer pengar än 

de har.  

 

I Cobb-Douglas-specifikationen inkluderas en variabel för hälsa men då ingen övergripande 

sådan variabel finns används andra mått som en indikator för hälsa. När man väljer 

hälsovariabel för en studie över tid bör man hitta en variabel där data finns för hela tidsperioden 

för att fånga upp alla fluktuationer; den bör också vara aggregerad eller ett genomsnitt för att 

vara möjlig att tolka ur ett makroperspektiv (Arora 2001). En variabel som vanligtvis används 

i tidigare studier är förväntad livslängd vid födsel. Förväntad livslängd vid födsel innehåller 

information från alla åldersgrupper och är därför ett bra mått för att studera samband på 

aggregerad nivå (Arora 2001). Förväntad livslängd vid födsel är också den variabel jag har valt 

till min studie och variabeln mäter förväntad livslängd i antal år vid födsel för både män och 

kvinnor. 

 

Det finns en brist på data över kapitalstock som är jämförbar över tid och mellan länder så 

kapitalstocken i Cobb-Douglas-specifikationen kommer att representeras av samma 

kapitalvariabel som i MRW-modellen då det är problematiskt att finna en observerbar variabel 

som matchar de teoretiska variablerna i specifikationerna 20. Det är inte en exakt spegling av 

den kapitalstock som används i teoretiska modeller men det är rimligt att anta att stora 

investeringar i fysiskt kapital över tid har resulterat i en stor kapitalstock i dagsläget. Förslitning 

                                                 
20 Detta kan medföra problem exempelvis om BNP per capita växer fortare än måttet för kapitalstock vilket innebär att 

kapitalstocken minskar i förhållande till BNP per capita. Tolkningen av parameterestimatet för  kapitalvariabeln försvåras då 

det inte finns någon variabel som stämmer överens med den teoretiska definitionen av kapitalvariabeln något som kan påverka 

resultaten genom att göra dem mindre pålitliga. 
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måste antas vara konstant mellan länderna och desto större investeringskvot i fysiskt kapital 

desto större kapitalstock.  

 

Tidigare studier har ofta använt sig av genomsnittligt antal skolår som utbildningsvariabel men 

sådan data finns inte att tillgå för mitt stickprov. Utbildningsvariabeln mäts därför i procentuellt 

deltagande i gymnasieutbildning för alla åldersgrupper. Elever kan gå om klasser och därför 

kan kvoten överstiga 100 procent. Variabeln för arbetskraft mäts i antal procent av befolkningen 

över 15 år som är ekonomiskt aktiva genom att bidra med arbetskraft för produktion av varor 

och tjänster.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för variabler inkluderade i Cobb-Douglas-specifikationen. 

Variabel Medelvärde Minimum Maximum 

BNP per capita 20416.75 1287.95521 93566.6322 
Investeringar i kapitalstock 22.598 2.64723 57.70924 
Arbetskraftsdeltagande 58.960 4025 76.926 
Utbildningsdeltagande 98.645 51.98427 165.58128 
Förväntad livslängd 74.913 64.11029 83.11730 

 

Variablerna för BNP per capita och kapitalstock i tabell 2 är samma som i MRW-modellen. 

Som kan ses i tabell 2 har arbetskraftsdeltagandet varierat betydligt under tidsperioden något 

som till viss del bör förklaras av konjunkturerna. Exempelvis sjunker BNP per capita i många 

länder vid perioder med ekonomisk kris vilket innebär större arbetslöshet och lägre deltagande 

i arbetskraften. Kriser drabbar länder olika hårt vilket också bidrar till skillnader. 

 

Medelvärdet för utbildning är väldigt nära 100 procent men det finns ett mörkertal då elever 

som går om klasser också inkluderas och då missas de som inte deltar på den gymnasiala 

utbildningsnivån. Siffran kan därför vara missvisande men det finns en betydande skillnad 

mellan länder, exempelvis är den lägsta siffran som observerats cirka 52 procent. Den 

förväntade livslängden vid födsel varierar mellan 64 och 83 år med ett medelvärde på ungefär 

                                                 
21 Armenien, 1993 
22 Luxemburg, 2013 
23 Georgien, 1994 
24 Azerbajdzjan, 2004 
25 Moldavien, 2012 
26 Island, 2000 
27 Turkiet, 1991 
28 Belgien, 2013 
29 Kazakstan, 1996 
30 Island, 2013 
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75 år. Det är ett relativt litet intervall men att öka den förväntade livslängden med ett år kan 

innebär en betydande förbättring i hälsa.  

 

6. Resultat 

Fixa effekter inkluderas i båda specifikationerna då jag annars riskerar icke-

väntevärdesriktighet i estimatorerna på grund av utelämnade tidsinvarianta variabler. Den 

beroende variabeln är densamma i båda specifikationerna och är det logaritmerade värdet av 

BNP per capita. Genom hela studien används en signifikansnivå på fem procent vid 

hypotesprövning. 

 

Den första modellen är MRW-modellen med befolkningstillväxt, investeringskvot i fysiskt 

kapital, utbildning och hälsa som oberoende variabler. Hausmantestet genomförs för att testa 

om fixa effekter är den sanna modellspecifikationen. I Hausmantestet (Hausman 1978) är 

nollhypotesen att stokastiska effekter är den sanna modellspecifikationen mot 

alternativhypotesen att fixa effekter är den sanna specifikationen (Greene 2012). Nollhypotesen 

förkastas och fixa effekter används. I Wooldridgestestet för seriell korrelation är nollhypotesen 

att det inte finns någon seriell korrelation och baserat på p-värdet förkastas nollhypotesen. Ett 

Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtest för heteroskedasticitet genomförs där nollhypotesen är 

homoskedasticitet och baserat på p-värdet förkastas nollhypotesen. I makroekonomiska 

modeller med observationer över 20-30 år kan det uppstå problem med att slumptermerna beror 

av varandra mellan länder men då stickprovet är observerat över en relativt liten tidsperiod görs 

inget sådant test. Modellen har problem med både seriell korrelation och heteroskedasticitet 

och därför används Newey-West standardfel så att precisionen i parameterestimaten estimeras 

korrekt.  

 

Tabell 3. Resultat för MRW-modell (specifikation 16) med paneldata. Se bilaga 2 för fixa effekter och p-värden. 

ln(BNP per capita) Parameterestimat Newey-West standardfel 

𝝓𝟏 0,034* 0,017 

𝝓𝟐 0,174* 0,052 

𝝓𝟑 −0,130 0,067 
𝝓𝟒 −0,272* 0,090 
Konstant 6,802* 1,690 

* betyder att parameterestimatet är statistiskt signifikant på fem procents signifikansnivå. 
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F-testet för denna specifikation visar att det inte går att förkasta att minst en av parametrarna är 

skild från noll. Modellen har en förklaringsgrad på 97,87 procent. I tabell 3 kan vi se att 

parameterestimatet för befolkningstillväxt är positivt men modellspecifikationen i ekvation 12 

visar att det är negativt så effekten på den beroende variabeln kommer vara negativ. Det innebär 

att om befolkningsmängden ökar med en procent kommer BNP per capita att minska med 0,03 

procentenheter.  

 

Parameterstimatet för investeringskvot i utbildning är svagt negativt men inte statistiskt 

signifikant på den valda signifikansnivån och bör därför inte tolkas. Estimatet för 

hälsovariabeln är också negativt vilket betyder att om investeringar i hälso- och sjukvård ökar 

med en procent kommer BNP per capita nivån att minska med ungefär 0,27 procent. 

Investeringar i fysiskt kapital har ett positivt parameterestimat. Alltså om staten investerar en 

procent mer i denna sektor kommer nivån på BNP per capita att öka med 0,17 procent. 

 

De fixa effekterna representeras av dummyvariabler för varje år och land31 som är representerat 

i studien. Referensåret för årsdummyvariablerna är 1995. Dummyvariablerna för åren kan 

tolkas som hur det ekonomiska läget varierat mellan åren.  Estimaten för de första två åren är 

inte statistiskt signifikanta men man kan se en stadigt positiv trend där estimaten ökar för varje 

år med undantag för år 1997.  

 

Referenslandet för de landsfixa effekterna är Sverige och estimaten kan tolkas som 

landsspecifika skattningar av 𝐴 vid addition till konstanttermen. Den del som varierar mellan 

länder fångas alltså upp av dessa dummyvariabler och kan därför användas som en indikation 

på hur länderna skiljer sig åt i den totala faktorproduktiviteten. Eftersom Sverige är referensland 

kan man se hur de andra europeiska länderna förhåller sig till Sverige; om de har en lägre eller 

högre total faktorproduktivitet eller teknologiska utveckling. Majoriteten av länderna har ett 

negativt parameterestimat och antas därför ha en lägre teknologisk utveckling än Sverige. 

Exempelvis har Azerbajdzjan och Moldavien estimerade värden långt under Sveriges medan 

Luxemburg och Schweiz har högre värden. 

 

 

 

                                                 
31 Se bilaga 2 
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Tabell 4. Estimering av outputelasticiteterna 𝛼, 𝛽 och 𝜃 för MRW-modell med deltametoden. 

MRW-modell Parameterestimat Standardfel 

𝜶 0,225* 0,057 
𝜷 −0,169 0,099 

𝜽 −0,353*  0,159   
* betyder att parameterestimatet är statistiskt signifikant på fem procents signifikansnivå. 

 

Utifrån parameterestimaten från den reducerade formen 12  har parametrarna och 

outputelasticiteterna 𝛼,  𝛽  samt 𝜃  räknats ut som icke-linjära kombinationer av 

parameterestimaten från regressionen. Estimatet för 𝛼  som är parametern associerad med 

kapitalstock är statistiskt signifikant och kan tolkas som outputelasticiteten för kapitalstocken. 

Det innebär att om variabeln för kapital förändras med en procent kommer BNP per capita att 

förändras med omkring 0,23 procent. Detsamma gäller för hälsovariabeln men när investeringar 

i hälsa ökar med en procent kommer BNP per capita att minska med 0,35 procent. Estimatet av 

parametern 𝛽 är inte statistiskt signifikant och bör därför inte tolkas.  

 

Paneldata för åren 1991-2013 används för att estimera Cobb-Douglas-specifikationen. 

Modellen har en förklaringsgrad på 97,98 procent och F-testet visar att det inte går att förkasta 

att minst en av parametrarna är skild från noll. Hausmantestet (Hausman 1978) visar att fixa 

effekter bör användas. Vid genomförandet av Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtest för 

heteroskedasticitet konstateras att modellen har problem med heteroskedasticitet och 

Wooldridgestest visar att modellen har problem med seriell korrelation. Makroekonomiska 

modeller med tidsseriedata över 20-30 år kan ha problem med att slumptermerna är beroende 

mellan länder. Då detta stickprov har fler observationer än i MRW-modellen genomförs ett 

Pesarantest för att se om slumptermerna är beroende mellan länderna. Nollhypotesen kan inte 

förkastas och därför konstateras att slumptermerna inte bör vara korrelerade. För att undvika 

problem med heteroskedasticitet och seriell korrelation används Newey-West standardfel. 

 

Tabell 5. Resultat för Cobb-Douglas-specifikation (specifikation 17) med paneldata. Se bilaga 3 för fixa effekter 

och p-värden. 

ln(BNP per capita) Parameterestimat Newey-West standardfel 

𝜶 0,261* 0,030 

𝜷 0,386* 0,071 
𝜽 4,517* 0,631  
𝒍𝒏(𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕) 0,048 0,133  
Konstant −12,539* 2,880 

* betyder att parameterestimatet är statistiskt signifikant på fem procents signifikansnivå. 
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Vid skattning av denna modell är parameterestimaten i tabell 5 direkt jämförbara med 

parametrarna i produktionsfunktionen. Det innebär att parameterestimaten kan tolkas som 

outputelasticiteter. Som ses i tabell 5 är parameterestimatet för arbetskraft inte statistiskt 

signifikant och bör därför inte tolkas men de andra estimaten är alla signifikanta. 

Parameterestimatet för kapital visar att om ett land investerar en procent mer av landets totala 

BNP i fysiskt kapital kommer BNP per capita att öka med omkring 0,26 procent. Tolkningen 

blir liknande för parameterestimatet för utbildning, så om andelen personer inskrivna i 

gymnasieutbildning ökar med en procent kommer det att ha en positiv påverkan på BNP per 

capita med 0,39 procent. Effekten för fysiskt kapital är svag, att öka investeringskvoten för 

fysiskt kapital med en procent kan dock innebära en stor summa pengar men det är utspritt över 

hela ekonomin vilket kan vara en orsak till den svaga effekten. Parameterestimatet för förväntad 

livslängd vid födsel visar en starkare effekt än de andra parameterestimaten. Om den förväntade 

livslängden vid födsel ökar med ett år i ett land förväntas BNP per capita öka med ungefär 4,5 

procent.  

 

Referensåret för de årsfixa effekterna32 är 1991. Estimaten för de första åren är negativa vilket 

kan bero på lågkonjunkturen i början på 1990-talet. Parameterestimaten för åren 1992-1999 är 

dock inte statistiskt signifikanta så man bör vara försiktig vid tolkning av dessa. Efter år 1997 

är parameterestimaten positiva och ökande fram till år 2009 då finanskrisen nådde Europa, både 

2009 och 2010 går estimaten nedåt för att sedan fortsätta att öka. Trenden korresponderar väl 

med konjunkturerna som varit. 

 

Referenslandet för de landsfixa effekterna är Sverige. I dessa parameterestimat och i den 

gemensamma konstanttermen finns information om hur den totala faktorproduktiviteten eller 

teknologin skiljer sig mellan länder. Exempelvis så har Georgien och Moldavien negativa 

paraeterestimat vilket kan tolkas som att de har ett lägre värde på sin totala faktorproduktivitet 

och en lägre teknologisk utveckling än Sverige. Luxemburg har det största värdet och en 

teknologisk utveckling som kan antas vara högre än Sveriges. 

 

                                                 
32 Se bilaga 3 
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7. Diskussion  

När man ska jämföra resultaten från denna studie med tidigare studier bör man komma ihåg att 

de skiljer sig åt på flera sätt bland annat vilka länder som studeras, modellspecifikation, data 

och fokus. Trots detta är det intressant att jämföra resultatet i min studie med tidigare studier 

för att få en uppfattning om hur resultaten förhåller sig till varandra. Ej signifikanta resultat och 

oväntade tecken på parameterestimat är ett problem som uppmärksammats i tidigare studier då 

det finns ett tydligt samband på mikroekonomisk nivå, särskilt för utbildning, men det är svårt 

att finna lika starka indikationer för det på makroekonomisk nivå. 

 

I MRW-modellen används investeringskvot i hälsa och sjukvård som hälsomått och det har en 

svagt negativ effekt på det ekonomiska välståndet. Det skiljer sig från tidigare studier där hälsa 

förväntas ha en positiv effekt. Bloom, Canning och Sevilla (2004) kommer i sin studie fram till 

att en ökning med ett år i förväntad livslängd ökar totala BNP med 4 procent. Även Arora 

(2001) och Barro och Lee (1994) har liknande resultat där hälsa i form av förväntad livslängd 

har en positiv effekt på BNP per capita i den senare studien har hälsa en stor effekt och kan öka 

BNP per capita med 7,2 procent om förväntad livslängd ökar med ett år. Knowles och Owens 

(1995) och Riveras och Currais (1998) har till skillnad från studierna ovan använt sig av 

höginkomstländer respektive OECD länder och de ovan har främst koncentrerat sig på 

utvecklingsländer. Båda dessa studier kommer fram till att hälsa har en positiv påverkan på 

BNP per capita i dessa länder. I Cobb-Douglas-specifikationen är parameterestimatet för 

förväntad livslängd positivt och har en storlek på 4,5 procent ett värde som ligger någonstans i 

mitten på spannet för tidigare studier som varierat mellan 1,2 och 7,2 procent. 

 

Parameterestimatet för utbildning är negativt men inte statistiskt signifikant i MRW-modellen. 

Det är ett oväntat resultat med tanke på hur starkt positivt förknippad utbildning är med 

förvärvsinkomst (Romer 2012). Tidigare studier har också fått liknande resultat och de säger 

att det är svårt att finna empiriskt bevis för detta samband på makroekonomisk nivå. Bland 

annat får Bloom, Canning och Sevilla (2004) och Knowles och Owen (1995) negativa och icke 

signifikanta parameterestimat för utbildning. Även Barro och Lee (1994) får liknande resultat 

där gymnasieutbildning för kvinnor har en negativ effekt  medan samma variabel för män har 

en positiv påverkan på tillväxt.  
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De parameterestimat som skattats för outputelasticiteterna överensstämmer inte mellan 

modellerna. Estimatet för fysiskt kapital 𝛼 ger en positiv och statistiskt signifikant effekt i båda 

modellerna. Däremot är estimaten i MRW-modellen negativa för både hälsa och utbildning där 

parameterestimatet för utbildning inte är statistiskt signifikant medan de i Cobb-Douglas-

specifikationen båda två är positiva och statistiskt signifikanta. Enligt den ekonomiska teorin 

bör parametrarna vara positiva då de förväntas ha en positiv effekt på BNP per capita. Knowles 

och Owen (1995) gör en liknande analys i sin studie där resultatet visar att estimatet för 

utbildning är negativt medan det för både fysiskt kapital och hälsa är positiva och för 

höginkomstländer är ingen av parameterestimaten statistiskt signifikanta. Även Mankiw, 

Romer och Weil (1992) gör en liknande analys där de skattar outputelasticiteterna för fysiskt 

kapital och utbildning och båda parameterestimaten är positiva. Då resultaten inte är statistiskt 

signifikanta är det svårt att jämföra med mitt resultat. Estimaten för fysiskt kapital eller 

kapitalstock är dock alla positiva och relativt lika i storlek något som styrker att det är ett 

hållbart resultat.  

 

Genom dummyvariablerna för år och land i de båda modellerna observeras tydliga trender. 

Parameterestimaten följs åt i modellerna och genom årsdummyvariablerna finns en positiv 

trend där vi ser att BNP per capita ökar över tid. Cobb-Douglas-specifikationen är estimerad 

för ett längre intervall så där är både 90-tals krisen under början på nittiotalet och den senaste 

finanskrisen visar sig som en nedgång 2009. Referensåret för MRW-modellen är 1995 och här 

visar parameterestimaten en tydligt positiv trend utan någon avvikelse. I båda modellerna har 

de landspecifika intercepten samma referensland; Sverige. Det är ungefär samma länder som 

visar sig ha en betydligt lägre eller högre teknologisk nivå eller total faktorproduktivitet jämfört 

med referenslandet. Exempelvis har Luxemburg i båda modellerna det högsta 

parameterestimatet. Att Sverige är referensland gör det möjligt att urskilja hur alla länders 

parameterestimat och teknologiska utveckling förhåller sig gentemot Sverige. 

 

De spridda resultaten kan bero på svårigheter med att hitta variabler som matchar den teoretiska 

modellspecifikationen samt att vissa variabler måste exkluderas. Detta problem skulle kunna 

vara en förklaring för det svaga och negativa sambandet mellan hälsa, utbildning och BNP per 

capita. Exempelvis kan sparkvot för hälso- och sjukvård vara associerade med olika nivåer på 

hälsa i olika länder och mellan länder även efter man kontrollerat för utbildning et cetera 

(Världsbanken 1993). Trots att förväntad livslängd har används flitigt i tidigare studier är även 

detta ett problematiskt mått. Exempelvis kan variabeln vara opålitlig om spädbarnsdöd är 
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vanligt (Arora 2001). Ett år är en betydande del av en persons liv men det är svårt att säga hur 

pass stor betydelse en ökning i förväntad livslängd har för hälsonivån i landet. Det är möjligt 

att förväntad livslängd har sådan stark påverkan därför att den fungerar som en proxy för andra 

egenskaper som är eftersträvansvärda i ett samhälle. Exempelvis kan hög förväntad livslängd 

korrespondera med hög arbetsmoral och bättre utbildning. Utbildningsmåttet är problematiskt 

då det inte går att urskilja om det finns delar av populationen som inte deltar i 

gymnasieutbildning. Ett mått som använt flitigt i tidigare studier är genomsnittligt antal skolår 

men för mitt stickprov finns inte data för denna variabel att tillgå.  

 

En annan orsak till detta resultat kan vara problem med omvänd kausalitet. Omvänd kausalitet 

gör att parameterestimaten och outputelasticiteterna blir snedvridna och kan vara orsaken till 

att parameterestimaten skiljer sig mellan modellerna. Problemet är svårigheter med att hitta 

lämpliga IV vilket gör det svårt att avhjälpa detta problem. Tidigare studier har bland annat 

använt laggade värden för potentiellt endogena variabler som instrument men de är inte perfekta 

alternativ då de kan vara korrelerade med slumptermen och göra OLS-estimatorn icke-

väntevärdesriktig (Knowles och Owen 1995). 

 

De skilda resultaten mellan modellerna kan också bero på modellspecifikationerna. MRW-

modellen utgår ifrån en balanserad tillväxt i jämviktsläge medan Cobb-Douglas-specifikationen 

endast visar sambandet mellan insatsfaktorerna och BNP per capita i produktionsfunktionen. 

Den slutliga MRW-modellen visar sambandet i den långsiktiga jämvikten och fokuserar på 

faktorer som i den endogena tillväxtteorin antas kunna förklara tillväxt; såsom investeringar i 

humankapital. Cobb-Douglas-specifikationen specificerar däremot endast den initiala 

relationen mellan insatsfaktorerna och BNP per capita i produktionsfunktionen, potentiellt 

utanför jämvikt. Att resultatet skiljer sig kan alltså bero på att det finns skillnader i hur hälsa 

och utbildning påverkar BNP per capita i och utanför jämvikt. Exempelvis kan variablerna ha 

olika effekt i de olika lägena vilket påverkar tecken och storlek på parameterestimaten. Båda 

modellerna utgår från samma produktionsfunktion och har samma beroende variabel så de utgår 

från samma bas och kan på så sätt ses som olika varianter för att estimera samma relation. 

Exempelvis mäter förväntad livslängd i Cobb-Douglas-specifikationen hälsan idag medan 

investeringar i hälsa som används i MRW-modellen ger avkastning över tid. Den långsiktiga 

tillväxten kan då påverkas negativt av investeringarna som görs idag men på sikt kommer det 

att ge en positiv avkastning i form av ökad förväntad livslängd som har en positiv effekt idag.  
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I MRW-modellen är parameterestimatet för investeringar i utbildning inte statistiskt signifikant 

medan i Cobb-Douglas-specifikationen är utbildningsestimatet positivt så utifrån resultaten 

tolkas att utbildning har en positiv påverkan. På samma sätt har en bra hälsa positiv effekt på 

det ekonomiska välståndet men enligt mina resultat har investeringar i hälsa en negativ effekt.  

 

Genom att förbättra hälsa ökar också det ekonomiska välståndet i form av BNP. Det innebär att 

ett sätt att lyfta folk ur fattigdom är just satsningar på hälsa. Hälsa ökar produktivitet, utbildning, 

arbetskraftsutbud och frigör resurser som annars hade använts för att behandla sjukdomar på så 

sätt kan en investering i hälsa hjälpa en nation men det kan också göra skillnad på individnivå 

genom att öka chanserna att få jobb, öka inlärningsförmågan, öka förväntad förvärvsinkomst 

och minska antalet sjuktimmar. Bra hälsa påverkar utbildning positivt så en investering i hälsa 

kan också öka det intellektuella kapitalet vilket i sin tur har en positiv effekt på BNP. 

Utbildningsnivå ökar och förbättrar produktiviteten och gör att arbetare kan utnyttja tid och 

resurser på ett mer effektivt sätt. En investering i endast en av sektorerna hälsa och utbildning 

kan på så sätt leda till långsiktiga positiva effekter då de är tydligt sammankopplade.  

 

Mitt resultat visar att både investeringar i hälsa och utbildning har en negativ effekt på BNP per 

capita och det ekonomiska välståndet. Samtidigt har förväntad livslängd vid födsel en tydligt 

positiv effekt vilket innebär att en förbättrad hälsa leder till ekonomiskt välstånd. Utifrån teori, 

empiri och den positiva effekten som förväntad livslängd visat sig ha i Cobb-Douglas-

specifikationen bör effekten av förbättrad hälsa vara positiv. Det kan dock vara så att 

investeringar i hälsa och utbildning inte ger positiv avkastning idag men över tid kan det ha den 

effekten. Investeringarna kan över tid användas för att utbilda fler lärare och läkare, höja 

kompetens, ytterligare resurser och/eller forskning vilket på lång sikt kommer bidra till en bättre 

utbildad och friskare befolkning som kan driva den ekonomiska utvecklingen framåt och på så 

sätt förbättra den ekonomiska välfärden. Forskningen kan exempelvis bidra till nya och 

effektivare behandlingar vid sjukdom som i sin tur kommer att påverka hälsan på ett positivt 

sätt exempelvis genom att öka den förväntade livslängden och på så sätt bidra till förbättrad 

ekonomisk välfärd i framtiden.  

 

MRW-modellen fokuserar på de faktorer som faktiskt antas påverka och förklara tillväxten 

enligt den endogena tillväxtteorin vilket styrker det faktum att det kan ha en positiv effekt över 

tid. Det är då en fråga om att väga den negativa effekten idag emot den positiva effekten 

imorgon. Det är olämpligt att svara på den frågan utifrån studien som jag genomfört men den 
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negativa effekten idag från investeringen är mycket mindre än den positiva effekten från ett 

extra år i förväntad livslängd. Den kritiska frågan då är hur stor summa pengar som faktiskt 

måste satsas för att öka förväntad livslängd med ett år. En ytterligare effekt som bör räknas in 

som en positiv externalitet för förbättringar i hälsa är individers lycka, det är svårt att mäta i 

pengar men det kan i sig bidra till bättre hälsa och högre arbetsmoral.  

 

Utbildning bör enligt den ekonomiska teorin ge en positiv effekt vilket det också gör, om än en 

svag sådan. En bra hälsa påverkar också utbildning genom att förbättra inlärningsförmågan och 

det är möjligt att en del av den positiva effekten fångas upp i parameterestimatet för hälsa. 

Humankapital i alla former är nära relaterat och det är svårt att separera effekter men de bör 

ändå ha positiva effekter då de påverkar individers fysiska och intellektuella kapital positivt. 

Investeringar i humankapital visar sig ha en negativ effekt vilket kan bero på att det istället ger 

avkastning på lång sikt. Det behöver inte betyda att staten investerar för mycket eller för lite i 

hälsa och utbildning utan det starka teoretiska sambandet i tidigare studier och ekonomisk teori 

tyder på att det troligtvis ger en positiv avkastning i framtiden. De positiva effekterna från 

investeringar hinner inte ge sig till känna idag utan investeringarna behöver förvaltas för att 

kunna ge avkastning. Så det är svårt att säga om mer eller mindre pengar bör satsas inom dessa 

områden men det kan konstateras att förbättrad hälsa och högt utbildningsdeltagande ger en 

positiv effekt på ekonomisk välfärd.  

 

Fattigdom har ökat i Europa de senaste åren och fler och fler lever i riskzonen för fattigdom 

eller social utfrysning. Det gör att detta är ett växande problem som bör avhjälpas och resultatet 

i studien visar att hälsa och utbildning påverkar ekonomiskt välstånd. Ett av målen i Europa 

2020-strategin är att förbättra det ekonomiska välståndet och minska antalet människor som 

lever i riskzonen för fattigdom. Även om strategin och målen bara är ämnade för europeiska 

unionen är fattigdom ett problem i hela Europa. Ett sätt att öka den ekonomiska välfärden är att 

öka BNP vilket kan göras genom att öka utbildningsdeltagande och förbättra hälsa. Att öka det 

ekonomiska välståndet genom att höja totala BNP eller/och BNP per capita är ett sätt att möta 

detta problem då det innebär att man ett land blir rikare och får mer resurser vilket leder till 

ekonomisk och social utveckling.  

Utifrån resultatet kan man anta att investeringar i hälsa och utbildning bör betraktas utifrån en 

lång tidshorisont då de kan tänkas ge en positiv avkastning på sikt medan faktiska förbättringar 

i hälsa och utbildningsdeltagande har en positiv effekt på ekonomiskt välstånd. Länder med 

bättre hälsa och högre utbildningsdeltagande tenderar att ha högre BNP per capita och 
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ekonomiskt välstånd. Så att investera och göra satsningar för att förbättra hälsa och 

utbildningsdeltagande kan vara ett sätt att lyfta stora delar av befolkningen ur fattigdom samt 

minska antalet personer som lever i riskzonen och på detta sätt även uppfylla ett målen i Europa 

2020. God hälsa påverkar också inlärningsförmågan hos barn vilket på sikt bidrar till 

ekonomiskt välstånd och styrker ett positivt samband över tid för investeringar som förbättrar 

hälsa. Det visar också hur nära sammankopplade hälsa och utbildning är vilket kan ha bidragit 

till det tvetydliga resultatet om effekterna är svåra att separera. 

 

Den folkhälsostrategi som implementeras kan också vara en bidragande faktor för att uppnå 

målen mot fattigdom då förbättrad hälsa är ett sätt att faktiskt förbättra det ekonomiska 

välståndet. Även om investeringar har negativ effekt idag är det rimligt att anta att de har positiv 

påverkan på sikt då förbättrad hälsa och ökat utbildningsdeltagande visar sig ha en positiv effekt 

på BNP per capita och syftet med strategin är just att förbättra den övergripande hälsonivån. 

Genom att öka det ekonomiska välståndet kan de ekonomiska förhållandena på sikt förbättras 

i Europa. 

8. Slutsatser 

Syftet med studien är att se hur hälsa och utbildning påverkar det ekonomiska välståndet i form 

av BNP per capita. Studien har avgränsats till att studera Europa mellan 1991-2013 för att ha 

variabler som är jämförbara både över tid och mellan länder. MRW-modellen har dock bara 

kunnat analyseras för åren 1995-2013 på grund av brist på data. Två modeller används för att 

undersöka vilka faktorer som påverkar det ekonomiska välståndet. De båda modellerna tar 

avstamp från samma klassiska Cobb-Douglas produktionsfunktion utökad med variabler som 

representerar hälsa och utbildning. Det första är en MRW-modell som härletts från 

jämviktsvärden för variablerna i en tillväxt modell. Den andra modellen är en enklare variant 

som kommer direkt från produktionsfunktionen. 

 

Resultatet är tvetydligt då de båda modellerna inte ger någon entydig slutsats. Det som kan 

sägas är att både hälsa och utbildning påverkar det ekonomiska välståndet. Förväntad livslängd 

har en starkt positiv effekt medan investeringar i sjukvård och hälsa har en svagt negativ effekt. 

Det kan bero på att investeringar tar tid innan de ger avkastning medan förväntad livslängd 

mäter hälsa just nu och då har förbättrad hälsa en positiv effekt. Samma sak gäller utbildning 

där utbildningsdeltagande har en svagt positiv effekt medan investeringar i utbildning har en 
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svagt negativ effekt vilket också kan bero på att avkastningen från investeringar bör ses som en 

långsiktig investering och den positiva effekten kommer i framtiden. De tvetydliga resultaten 

kan också bero på problem med omvänd kausalitet, modellspecifikation och/eller brist på data. 

Resultatet stämmer överlag överens med tidigare studier som gjorts på området men fler studier 

behöver genomföras för att kunna dra någon entydig slutsats. 

 

Avslutningsvis konstateras att både hälsa och utbildning påverkar ekonomisk välfärd. 

Förbättrad hälsa och ökat utbildningsdeltagande skulle kunna vara en lösning till den växande 

fattigdomen. Utifrån studien kan dock inte dras någon entydig slutsats för riktning och 

omfattning av effekten utan det är beroende av vilken modell och vilka variabler som används.  

 

8.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra vidare studier på den långsiktiga effekten av 

investeringar i hälsa och utbildning. Om variabler har en effekt på lång sikt som förbises i 

studier som denna kan det leda till felaktiga beslut angående investeringar i utbildning och 

hälsa. Såsom diskuterats ovan kan exempelvis utbildning av läkare och lärare förbättra 

kompetensen idag och på så sätt bidra till förbättrad hälsa och ett ökat utbildningsdeltagande i 

framtiden. En möjlig väg att undersöka om hälsa och sjukvård har effekter över tid kan vara att 

använda laggade33 värden av dessa variabler för att se om investeringar i tidigare tidsperioder 

har en effekt på BNP per capita idag. Det skulle då vara möjligt att urskilja om resonemanget 

som förts ovan är rimligt. 

 

Eftersom förväntad livslängd är ett vanligt mått för hälsa kan det också vara av intresse att 

studera hur stora investeringar som måste göras för att öka den förväntade livslängden med ett 

år. Det ger då en djupare förståelse för hur hälsa och utbildning påverkar det ekonomiska 

välståndet idag och om det är värt att göra förluster idag för att få avkastning i framtiden. Även 

andra faktorer såsom utbildningskvalitet, jämförelser mellan världsdelar och hur de nya 

välfärdssjukdomarna som följer av den fetmaepidemi som just nu påverkar de industrialiserade 

länderna skulle vara intressanta att studera. 

                                                 
33 Vid estimering av modellerna i Stata har laggade värden av bland annat hälsovariabeln använts men parametrarna blev inte 

statistiskt skilda från noll och estimaten hade värden som kan ses som orimliga utifrån en teoretiskdiskussion. Detta kan bero 

på felaktig modellspecifikation, data eller liknande. 
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Bilaga 1 

 

Länder inkluderade i studien. 

 

 Albanien 

 Armenien 

 Azerbajdzjan 

 Belgien 

 Bulgarien 

 Cypern 

 Danmark 

 Estland 

 Finland 

 Frankrike 

 Georgien 

 Grekland 

 Island 

 Irland 

 Italien 

 Kazakstan  

 Kroatien 

 Lettland 

 Litauen 

 Luxemburg 

 Makedonien 

 Malta 

 Moldavien 

 Nederländerna 

 Norge 

 Polen  

 Portugal 

 Rumänien 

 Ryssland 

 Schweiz 

 Serbien 

 Slovakien 

 Slovenien 

 Spanien 

 Storbritannien 

 Sverige 

 Tjeckien 

 Turkiet 

 Tyskland 

 Ukraina 

 Ungern 

 Vitryssland 

 Österrike 
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Bilaga 2 

 

Tabell. Resultat för MRW-modell (specifikation 16) med paneldata. 

ln(BNP per capita) Parameterestimat Newey-West standardfel 

𝝓𝟏 0,034* 0,017 
𝝓𝟐 0,174* 0,052 

𝝓𝟑 −0,130 0,067 
𝝓𝟒 −0,272* 0,090 
Konstant 6,802* 1,690 
1996 0,051 0,038 
1997 0,035 0,037 
1998 0,135* 0,041 
1999 0,157* 0,038 
2000 0,213* 0,038 
2001 0,304* 0,035 
2002 0,376* 0,034 
2003 0,439* 0,032 
2004 0,508* 0,031 
2005 0,582* 0,032 
2006 0,680* 0,034 
2007 0,749* 0,037 
2008 0,828* 0,040 
2009 0,847* 0,041 
2010 0,876* 0,042 
2011 0,921* 0,040 
2012 0,992* 0,045 
2013 1,119* 0,081 
Albanien −2,040* 0,069 
Armenien −2,409* 0,089 
Azerbajdzjan −1,911* 0,113 
Belgien −0,098* 0,042 
Bulgarien −1,374* 0,067 
Cypern −0,425* 0,046 
Danmark 0,059 0,040 
Estland −1,044* 0,066 
Finland −0,139* 0,037 
Frankrike −0,117* 0,048 
Georgien −2,299* 0,095 
Grekland −0,404* 0,052 
Irland −0,108* 0,040 
Island −0,001 0,047 
Italien −0,168* 0,055 
Kazakstan −1,377* 0,086 
Kroatien −0,976* 0,053 
Lettland −1,167* 0,077 
Litauen −0,762* 0,087 
Luxemburg 0,507* 0,056 
Makedonien −1,500* 0,064 
Malta −0,546* 0,041 
Moldavien −2,503* 0,040 
Nederländerna 0,023 0,037 
Norge 0,248* 0,033 
Polen −1,050* 0,046 
Portugal −0,506* 0,037 
Rumänien −1,485* 0,093 
Ryssland −1,265* 0,098 
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Schweiz 0,158* 0,065 
Serbien −1,380* 0,050 
Slovakien −0,925* 0,060 
Slovenien −0,511* 0,039 
Spanien 

 

−0,389* 0,043 
Storbritannien −0,121* 0,046 
Tjeckien −0,658* 0,054 
Turkiet −1,450* 0,078 
Tyskland −0,072 0,057 
Ukraina −1,870* 0,053 
Ungern −0,829* 0,043 
Vitryssland −1,446* 0,064 
Österrike 0,010 0,045 

* betyder att parameterestimatet är statistiskt signifikant på fem procents signifikansnivå. 
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Bilaga 3 

 

Tabell. Resultat för Cobb-Douglas-specifikation (specifikation 17) med paneldata. 

ln(BNP per capita) Parameterestimat Newey-West standardfel 

𝜶 0,261* 0,030 

𝜷 0,386* 0,071 

𝜽 4,517* 0,631  
𝒍𝒏(𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕) 0,048 0,133  
Konstant −12,539* 2,880  
1992 −0,050 0,043  
1993 −0,054 0,044 
1994 −0,069 0,044  
1995 −0,027 0,043  
1996 −0,028 0,046  
1997 −0,011 0,047 
1998 0,053 0,042 
1999 0,069 0,045 
2000 0,129* 0,045 
2001 0,159* 0,046 
2002 0,207* 0,046 
2003 0,237* 0,046 
2004 0,294* 0,047 
2005 0,341* 0,049 
2006 0,418* 0,051 
2007 0,475* 0,053 
2008 0,535* 0,055 
2009 0,523* 0,056 
2010 0,527* 0,058 
2011 0,553* 0,062 
2012 0,570* 0,063 
2013 0,575* 0,068  
Albanien −1,449* 0,055 
Armenien −1,711* 0,080  
Azerbajdzjan 

 

−0,641* 0,135 
Belgien 0,032 0,037 
Bulgarien −0,679* 0,080  
Cypern −0,096* 0,026  
Danmark 0,165* 0,032  
Estland −0,379* 0,071 
Finland 0,001 0,023 

Frankrike −0,056 0,034 
Georgien −1,540* 0,079 
Grekland −0,206* 0,040 
Irland 0,129* 0,035 
Island 0,030 0,036  
Italien 0,021 0,056 
Kazakstan −0,212 0,125  
Kroatien −0,405* 0,062 
Lettland −0,409* 0,083 
Litauen −0,359* 0,085 
Luxemburg 0,883* 0,040 
Makedonien −0,902* 0,068 
Malta −0,227* 0,051 
Moldavien −1,518* 0,135  
Nederländerna 0,103* 0,021  
Norge 0,273* 0,027 
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Polen −0,494* 0,058 
Portugal −0,268* 0,031 
Rumänien −0,674* 0,080 
Ryssland −0,160 0,129 
Schweiz 0,226* 0,026 
Serbien −0,802* 0,074 
Slovakien −0,356* 0,067 
Slovenien −0,207* 0,039 
Spanien −0,272* 0,030 
Storbritannien 0,129* 0,030 
Tjeckien −0,185* 0,045 
Turkiet −0,423* 0,096 
Tyskland 0,134* 0,029  
Ukraina −0,903* 0,114 
Ungern −0,225* 0,080  
Vitryssland −0,761* 0,099  
Österrike 0,136* 0,027 

* betyder att parameterestimatet är statistiskt signifikant på fem procents signifikansnivå. 

 


