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Sammanfattning 

Den ekonomiska situationen skiljer sig åt mellan länder i världen och tillväxt är ett instrument 

som ofta utnyttjas för att studera länders ekonomiska situation. Ett område inom studier av 

tillväxt är konvergens. Konvergens innebär att länder, som har ett lägre initialt BNP, har en 

högre tillväxt och växer därmed, över tid, ikapp länder med ett högre initialt BNP.  

 

Denna uppsats fokuserar på den ekonomiska situationen i Europeiska unionen, EU. EU består 

av länder som samarbetar för en ekonomisk och social sammanhållning, men trots detta finns 

det skillnader i den ekonomiska situationen mellan medlemsländerna. För att studera tillväxt 

och förekomsten av konvergens inom EU utförs en kvantitativ undersökning. Undersökningen 

baseras på paneldata för EU-25 över tidsperioden 1994 till 2013. Tre regressionsmodeller 

skapas, en modell för de 25 EU-länderna och två olika modeller för regioner i utvalda länder 

inom EU. I alla modeller är BNP-tillväxt beroende variabel och den huvudsakliga förklarande 

variabeln är BNP per capita. Övriga förklarande variabler varierar mellan modellerna. 

 

De resultat som framkommer i uppsatsen går i linje med en stor del av de resultat som visas i 

tidigare studier. En konvergens kan observeras mellan länder men är dock inte lika uppenbar 

på regionnivå. Resultatet för regionerna i uppsatsen visar att storstäderna växer fortare än 

övriga områden, vilket talar emot förekomsten av konvergens. Något som också framkommer 

i uppsatsens resultat är att ett inträde i EU har en positiv effekt på tillväxten hos länder. 

 

Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där resultaten diskuteras och analyseras. I slutet av 

diskussionen presenteras förslag till framtida studier.  
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Terminologi 
EU-25 

EU-25 gällde under tiden 2004 till 2006. Det var den tredje utökningen av den Europeiska 

unionen och inkluderar de 15 tidigare medlemsländerna samt de 10 länder som blev 

medlemmar 2004 (Eurostat, statistics explained, 2014). Länderna i EU-25 listas i appendix, 

tabell 7. 

 

EU-28 

EU-28 inkluderar dagens EU-medlemmar och uppstod vid utökningen som skedde 2013 när 

Kroatien tillkom. Jämfört med EU-25 innehåller denna grupp även länderna Rumänien och 

Bulgarien som blev medlemmar 2007 (Eurostat, statistics explained, 2014). 

 

Strukturfonder 

Strukturfonderna administreras av Europeiska kommissionen. Fondernas uppgift är att jämna 

ut olikheterna mellan områden i EU. Bidrag går till satsningar av nationella och regionala 

myndigheter (Fontaine, 2014, s. 4).   

 

Sammanhållningsfonden 

Sammanhållningsfonden är en av de fonder som EU skapat för att stödja investeringar inom 

unionen. Denna fond riktar sig till EU-länder vars BNP per capita understiger 90 procent av 

genomsnittet i EU. Fonden fokuserar främst på infrastruktur och miljö (Fontaine, 2014, s. 18). 

 

NUTS 

The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS, är Eurostats regionindelning av de 

europeiska länderna. Det finns tre olika NUTS-nivåer som baseras på hierarkisk gruppering 

där länder delas in på NUTS 1 nivå, NUTS 1 nivån delas in i NUTS 2 och så vidare (Europeiska 

unionen, 2011).  

 

R&D 

Research and Development syftar till det arbete som stat och företag utför för att skapa, 

förbättra och utveckla produkter. R&D är kopplat till innovationer som kan skyddas genom 
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exempelvis patent och som möjliggör för företag att tjäna pengar. Det är dessa innovationer 

som driver på den teknologiska utvecklingen (Carlin & Soskice, 2006, s. 537–539).  
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras en bakgrund av uppsatsen. Detta för att ge läsaren en förståelse 

för Europeiska unionens arbete för ekonomisk jämlikhet mellan medlemsländerna samt 

forskningsområdet ekonomisk tillväxt. Därefter introduceras de huvudsakliga 

problemformuleringarna och syftet för uppsatsen. Avslutningsvis framställs de 

avgränsningar som utförs i analysen. 

 

Det finns uppenbara skillnader mellan länder i världen när det kommer till deras ekonomiska 

läge. Europeiska unionen, EU, är ett tydligt exempel på hur länder, trots ett nära samarbete, 

fortfarande visar stora skillnader i sin ekonomiska situation. EU arbetar för ekonomisk och 

social sammanhållning inom unionen genom politiska reformer, bland annat 

sammanhållningsfonden (se terminologi). Syftet med denna fond är framförallt att minska de 

skillnader som observeras mellan medlemsländerna (Europeiska Kommissionen, 2015). 

 

Det finns omfattande studier som behandlar den ekonomiska situationen hos länder. Ett sätt att 

mäta ekonomisk aktivitet är tillväxt, vilket är ett centralt forskningsområde inom 

makroekonomi. I Economic Growth (Barro & Sala-i-Martin, 2004, s 6) beskrivs ekonomisk 

tillväxt som en viktig aspekt för hur man kan förbättra levnadsstandarden i länder. Barro & 

Sala-i-Martin (2004) menar att tillväxten är ett av de tydligaste måtten på hur välfärden i ett 

land ser ut och är det element som har störst påverkan på inkomsten. I artikeln Regional 

Cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence (1996) skriver Sala-i-

Martin att det är intressant att studera förändringar i inkomsten över tid. Detta för att bland 

annat undersöka om de länder som historiskt varit fattiga, fortsätter att vara det. Han menar att 

denna analys kan avgöra om åtgärder krävs för att minska skillnader mellan områden eller om 

det är en process som sker även utan inblandning av politik. 

 

Länder ligger på olika nivåer i sin ekonomiska utveckling och skiljer sig därmed åt när det 

kommer till output och tillväxttakter (Barro & Sala-i-Martin, 2004, s 6). Den neoklassiska 

Solow-Swan modellen fokuserar på tillväxten för ett enskilt land, men har under åren använts 

för att studera skillnader i tillväxt mellan länder och förekomsten av konvergens (Carlin & 

Soskice, 2006, s 491).  
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Konvergens innebär att länder med lägre nivåer på output har en högre tillväxttakt och därmed 

tenderar att växa snabbare än länder med högre nivåer på output. Barro & Sala-i-Martin (2004, 

s 44–48) beskriver två olika definitioner av konvergens, absolut och betingad. I absolut 

konvergens är utgångspunkten homogena grupper av länder. Hypotesen säger att fattigare 

länder växer snabbare per capita än vad rikare gör om de ökar sin sparkvot. Över tid kommer 

de att växa ikapp mer framgångsrika ekonomier. Betingad konvergens rör heterogena grupper 

av länder och syftar på att fattiga och rika länder inte kommer att konvergera trots att de har 

samma sparkvot. Istället kan en konvergens observeras mellan länder med liknande 

förutsättningar. 

 

Av ovannämnda bakgrund finns det ett intresse av att se om EU har bidragit till en större 

ekonomisk jämlikhet för medlemsländerna. Har länder som ligger efter i den ekonomiska 

utvecklingen konvergerat mot de länder som historiskt haft en mer framgångsrik ekonomisk 

ställning? 

 

1.1. Europeiska unionen 
EU skapades för att, genom ett ekonomiskt samarbete, nå olika politiska mål (Fontaine, 2014, 

s. 4). Enligt Fontaine togs de första stegen mot EU efter andra världskriget för att förebygga 

riskerna för nya krig och skapa ihållande fred. Målet var att bygga upp en union som arbetar 

för jämlikhet baserat på gemensamma intressen. I samband med detta skapades en gemensam 

kol- och stålmarknad där de sex länderna som grundade EU ingick, bland annat Tyskland, 

Frankrike och Belgien. Därefter har fler länder anslutit sig till samarbetet (Fontaine, 2014, s. 3, 

6). Antalet medlemsländer har idag ökat till 28 länder och kallas EU-28 (se terminologi). Fler 

länder är dessutom under förhandlingar för att få gå med i unionen (Fontaine, 2014, s. 8). 

 

Fontaine (2014, s 8) skriver att alla europeiska länder har rätt till att bli medlemmar i EU så 

länge de uppfyller de politiska, demokratiska och ekonomiska kriterier som EU har stadgat. 

Många länder har gått med i EU, vilket har bidragit till att demokratin och säkerheten i hela 

Europa har förbättrats. Den här expansionerna har också möjliggjort en ökad handel och 

ekonomisk tillväxt i Europa.  
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Ett av EU:s mål har länge varit att skapa en jämlik situation för medlemsländerna, bland annat 

när det kommer till produktion och inkomst. För att uppnå målen har politiska åtgärder 

genomförts, bland annat genom ekonomiska bidrag från de så kallade strukturfonderna (se 

terminologi). Trots EU:s arbete för en jämlik union fanns det fortfarande stora skillnader i 

ekonomisk aktivitet mellan medlemsländerna under 80-talet. Detta ledde till en ombildning av 

strukturfonderna år 1988. Arbetet fick en tydlig inriktning efter reformen där målet var att 

minska de ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga medlemsländer (Cappelen et al., 

2003). 

 

Farole et al. (2011) skriver att, sedan strukturfonderna utvecklades, har stora resurser i EU:s 

budget lagts ned för att utjämna de ekonomiska, demografiska och politiska skillnaderna 

mellan medlemsländerna. I linje med detta har EU:s sammanhållningspolitik blivit ett av de 

viktigaste arbetsområdena. Visionen är att maximera ekonomisk tillväxt och samtidigt skapa 

konvergens mellan medlemsländerna. Det är dock svårt att avgöra om 

sammanhållningspolitiken har haft den effekt som eftersträvas eftersom regionala skillnader 

fortfarande kan observeras inom unionen. 

 

Andra mål som EU har är bland annat att skapa tillväxt och sysselsättning. Arbetet för att uppnå 

dessa mål sker genom olika fonder, exempelvis genom de tidigare nämnda strukturfonderna, 

och en stor del av EU:s budget går till detta varje år (Fontaine, 2014, s. 18). Dessa fonder har 

som syfte att stödja det arbete som nationella och regionala myndigheter gör för att minska 

olikheterna (Fontaine, 2014, s. 4). En av de större fonderna är den så kallade 

sammanhållningsfonden som syftar till att stötta medlemsländer som har ett BNP per capita 

som är mindre än 90 procent av genomsnittet i EU.  Målet är bland annat att minska skillnader 

i den ekonomiska och sociala ställningen mellan EU-länderna. Arbetet sker genom finansiering 

av infrastruktur och förbättrande åtgärder inom miljö. EU utvidgades år 2004 med tio nya 

medlemsländer (appendix, tabell 8) och i samband med inträdet kvalificerades alla dessa länder 

för att ta del av sammanhållningsfonden (Europeiska kommissionen, 2015).  

 

På senare tid har Europa drabbats av en ökad arbetslöshet och nedgång i ekonomin på grund 

av ekonomiska och finansiella kriser. Idag följer EU Europa 2020-strategin. Syftet är att 

förbättra sammanhållningen och att skapa mer produktiva ekonomier inom Europa. Europa 
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2020-strategin har flera mål, framförallt att främja utbildning och innovationer samt skapa 

hållbar tillväxt för alla medlemsländer. För att uppnå detta stödjer EU innovationer, utbildning 

och kunskap samtidigt som de arbetar för bland annat en mer miljövänlig och konkurrenskraftig 

ekonomi. En förbättring av sysselsättningen och en ökning av den sociala sammanhållningen 

är också något som EU försöker främja (Fontaine, 2014 s. 27). 

 

1.2. Problemformulering 
Frågeställningen för uppsatsen är om fattiga länder i EU växer ikapp mer ekonomiskt 

framgångsrika länder. Finns det konvergens mellan medlemsländerna i EU? Det finns även ett 

intresse av att undersöka regioner i medlemsländerna. Kan ett tydligt mönster urskiljas där 

liknande regioner i olika länder konvergerar mot varandra samtidigt som de olika regionerna 

inom länderna inte utvecklas lika när det kommer till deras ekonomiska position? 

 

1.3. Syfte 
Ett av EU:s mål är, som tidigare nämnts, att minska de ekonomiska skillnaderna mellan 

medlemsländerna. Trots de politiska reformerna som utförts varierar den ekonomiska 

aktiviteten mellan EU:s medlemsländer. De större ekonomierna expanderar allt mer och 

fattigare områden tycks ha svårt att komma ikapp (Farole et al., 2011). Det är därför intressant 

att undersöka om de politiska åtgärderna har haft någon signifikant effekt. Har EU lyckats 

påverka tillväxten och skapa en mer jämlik position för medlemsländerna? 

 

Huvudsyftet med undersökningen är att undersöka om EU har bidragit till en konvergens 

mellan medlemsländerna. För att besvara frågeställningen genomförs en statistisk analys för 

att utreda om det finns empiriskt stöd för att EU:s medlemsländer konvergerar. Utöver detta 

väljs några länder med liknande ekonomi ut och delas in i regioner. Detta för att se om 

konvergens kan observeras på regionnivå.  

 

1.4. Avgränsningar 
Den här uppsatsen är avgränsad till att studera konvergens inom EU. Analysen är avgränsad 

till tidsperioden 1994 till 2013 samt de länder som tillhör EU-25 (appendix, tabell 7). 

Anledningen till valet av årtalen beror på att det krävs en längre tidsperiod för att möjliggöra 

en observation av förändring i tillväxt. Valet påverkas även av tillgången till datamaterial i 
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form av BNP per capita, vilket är en av de förklarande variablerna i analysen. Det finns 

dessutom ett intresse av att se utvecklingen i modern tid.  Den ekonomiska situationen från 

1990-talet och framåt har varit fluktuerande i hela världen. Finanskrisen 2008 är ett exempel 

på detta och har på många sätt påverkat hur situationen ser ut idag.  

 

Gruppen EU-25 används eftersom dessa länder har varit medlemmar i EU under en stor del av 

den valda tidsramen (Europeiska Unionen, 2016). Att inte alla nuvarande EU-länder inkluderas 

i modellen beror på att de tre senaste medlemmarna i EU gick med i unionen för mindre än tio 

år sen, vilket gör det svårare att få tillgång till äldre datamaterial för dessa länder. 

 

Det finns ett intresse att undersöka konvergens på regionnivå inom medlemsländerna i EU. På 

grund av den begränsade tidsperioden för uppsatsen studeras endast några länder och analysen 

avgränsas till åren 2000 till 2013. Detta beror också på att datamaterialet är svårtillgängligt och 

tidskrävande att bearbeta. 
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2. Teori och tidigare studier 
I det här teoretiska kapitlet kommer läsaren att få en beskrivning av tillväxtteori samt EU:s 

syfte och funktion. Även tidigare studier på bland annat konvergens behandlas i detta avsnitt. 

 

2.1. Tillväxtteori  
I Economic Growth skriver Barro och Sala-i-Martin (2004, s 6) att ekonomisk tillväxt på lång 

sikt har en påverkan på hur välfärden i ett land ser ut. Tillväxten har även effekt på individers 

inkomstnivåer. BNP-nivåerna i världen har ökat stadigt sedan 1970-talet och detsamma gäller 

för den genomsnittliga inkomsten på individnivå. Detta betyder dock inte att levnadsstandarden 

har förbättrats för alla individer. 

 

Tillväxtteori är ett av de mest betydelsefulla forskningsområdena inom makroekonomi. Genom 

att studera orsaken till varför länder visar stor divergens när det kommer till långsiktig tillväxt 

kan vi få en förståelse för de skillnader som finns i levnadsstandard mellan länder. Något som 

varit i fokus hos makroekonomer är de kortsiktiga variationerna som finns inom näringslivet, 

det vill säga de konjunktursvängningar som uppstår i ekonomier. Barro och Sala-i-Martin 

(2004) argumenterar dock för att levnadsstandarden påverkas mer av små skillnader i 

långsiktigt tillväxt än av dessa kortsiktiga fluktuationer (Barro & Sala-i-Martin, 2004, s 6).  

 

Det finns två huvudgrenar inom tillväxtteorin. Den ena behandlar exogen tillväxtteori där den 

neoklassiska Solow-Swan modellen används och teknologisk utveckling uppstår exogent. Den 

andra teorin berör tillväxt där teknologisk utveckling i form av innovationer ges endogent i 

modellen (Carlin & Soskice, 2006). 

 

2.1.1. Neoklassisk tillväxtteori 

En av de mest välkända modellerna inom tillväxtteori är Solow-Swan modellen. Modellen togs 

fram av ekonomerna Solow och Swan år 1956 (Solow, 1956 & Swan, 1956). Solow-Swan 

modellen bygger på den neoklassiska produktionsfunktionen som ger nivån på output beroende 

på insatsfaktorerna kapital och arbetskraft. Produktionsfunktionen har konstant skalavkastning 

medan marginalprodukten för varje enskild insatsfaktor är avtagande (Barro & Sala-i-Martin, 

2004, s 30, 34). 
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Produktionsfunktionen för Solow-Swan modellen, i generell form, ser ut som följande:  

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) 

 

Faktorerna kapital, sparande, depreciering och befolkningstillväxt utgör en del av Solow-Swan 

modellen och med dessa faktorer kan tillväxt förklaras. En härledning av Solow-Swan 

modellen kan utföras för att finna en unik jämvikt. Denna jämvikt kallas steady-state och är en 

långsiktig jämvikt för ekonomisk tillväxt. Nedan härleds steady-state i Solow-Swan modellen 

baserat på härledningen som beskrivs i Macroeconomics: Imperfections, Institutions, and 

Policies (Carlin & Soskice, 2006). För definition av termer se appendix, beteckningar.  

 

Rörelseekvationen för kapital i Solow-Swan modellen ser ut som följande: 

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 

 

Där s är andelen av output som sparas och 𝛿 är deprecieringen. Den här ekvationen visar hur 

kapitalet förändras med totalt sparande minus total depreciering.  

 

Om rörelseekvationen divideras med K fås ett uttryck för tillväxttakten av kapital: 

�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿 

 

Om vi benämner tillväxttakten av kapital för 𝑔𝐾 kan vi skriva: 

𝑔𝐾 =  𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 

 

I steady-state växer kapital och befolkningsmängd i samma takt, det vill säga: 

𝑔𝐾 = 𝑛 

 

Genom att utnyttja detta jämviktsvillkor, kan vi skriva steady-state: 

𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 = 𝑛 

𝑠
𝑌

𝐾
= 𝛿 + 𝑛          (2.1) 
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En omskrivning av ekvation 2.1 ger jämviktsvillkoret Harrod-Domars formula (ekvation 2.2): 

𝑌

𝐾
=

𝛿 + 𝑛

𝑠
 

𝑣∗ =
𝐾

𝑌
=

𝑠

𝑛+𝛿
         (2.2) 

 

Harrod-Domars formula implicerar att i steady-state finns det ingen tillväxt i BNP per capita. 

Detta beror på att den exogent givna tillväxttakten av arbetskraft växer i samma takt som output 

och kapital (Carlin & Soskice, 2006, s 471–473).  

 

Härledningen ovan kan även uttryckas i per capita termer. Tillväxttakten av kapital per capita 

ser ut som följande: 

𝑔𝑘 = 𝑔𝐾 − 𝑛           (2.3) 

 

Eftersom 𝑔𝐾 =  𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 kan det substitueras in i ekvation 2.3: 

𝑔𝑘 =  𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 

 

I steady-state är 𝑔𝑘 = 0 eftersom kapital växer i samma takt som befolkningsmängden, det vill 

säga tillväxttakten av kapital per capita är lika med noll. När 𝑔𝑘 = 0 fås uttrycket: 

𝑠
𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 = 0 

 

Vilket kan skrivas om och därmed ge samma villkor för steady-state som gäller för totala 

enheter: 

𝑠
𝑌

𝐾
= 𝛿 + 𝑛 
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Villkoret visas grafiskt i figur 1: 

 

 

Figur 1. Steady-state.  

 

En ökning i sparande förflyttar ekonomin till en ny steady-state med högre BNP per capita. På 

så sätt kommer tillväxten att öka under en tid. Detta sker fram till att den nya långsiktiga 

jämvikten har nåtts och där kommer BNP per capita återgå till att vara konstant (Carlin & 

Soskice, 2006, s 478–479). Den optimala nivån på sparande kan fås genom Golden Rule. Idén 

bakom Golden Rule är att maximera nivån på konsumtion. Anledningen till att maximera 

konsumtionen är att en gräns nås där ökat sparande inte längre leder till ett ökat BNP, vilket 

beror på den avtagande avkastningen på insatsfaktorerna. Regeln härleds nedan och grundar 

sig i Carlin och Soskices (2006) härledning av Golden Rule: 

 

Funktionen för konsumtion ser ut som följande: 

𝑐 = 𝑌 − 𝑠𝑌 

 

För att få ett uttryck för sparkvoten i steady-state skrivs ekvation 2.1 om till: 

𝑠 =
𝛿+𝑛

𝑌 𝐾⁄
          (2.4) 

 

Genom att substituera in ekvation 2.4 i konsumtionsfunktionen fås följande uttryck1: 

𝑐∗ = 𝑌 −
𝛿 + 𝑛

𝑌 𝐾⁄
𝑌 

                                                           

1 * används för att markera steady-state. 
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𝑐∗ = 𝑌 − 𝛿 + 𝑛 ∗
𝐾

𝑌
∗ 𝑌 

𝑐∗ = 𝑌 − (𝛿 + 𝑛)𝐾         (2.5) 

 

För att hitta den nivå på kapital som maximerar nivån på konsumtionen deriveras2 ekvation 2.5 

med avseende på K:  

𝜕𝑐∗

𝜕𝐾
=

𝜕𝑌

𝜕𝐾
−  𝛿 + 𝑛 = 0 

 

En omskrivning av detta ger Golden Rule-villkoret:  

𝜕𝑌

𝜕𝐾
= 𝛿 + 𝑛 

Vilket även är ett uttryck för marginalprodukten av kapital: 

𝑀𝑃𝐾 =  𝛿 + 𝑛 

 

Så länge marginalprodukten är högre än deprecieringstakten och ökningen i befolkningsmängd 

lönar det sig att investera i mer kapital. När Golden Rule-villkoret är uppfyllt är det inte längre 

gynnsamt att öka investeringarna eftersom marginalprodukten av kapital minskar. Skillnaden 

mellan investeringar och produktion kommer därmed att minska och konsumtionsnivån att 

sänkas (Carlin & Soskice, 2006, s 506–508).  

 

Ökad tillväxt i steady-state kan ges av framförallt teknologisk utveckling. Den teknologiska 

utvecklingen antas vara exogent given. Med teknologisk utveckling i modellen ökar 

effektiviteten hos den existerande arbetskraften för en given nivå på kapitalstocken. Det 

innebär att en positiv tillväxt per capita kan uppstå även i steady-state (Carlin & Soskice, 2006, 

s 483–484). 

 

I exogen tillväxtteori antas avtagande avkastning på kapital. Enligt Barro och Sala-i-Martin 

(2004) har denna teori ifrågasatts eftersom den avtagande avkastningen på kapital innebär att 

ekonomin till slut skulle hamna i ett steady-state utan tillväxt. De påpekar att endogen 

tillväxtteori har en bredare definition av kapital som fås genom att exempelvis inkludera 

                                                           

2 Y är en funktion av K, vilket kan ses i produktionsfunktionen för Solow-Swan modellen, 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿). 



 

 

13 

 

humankapital. Med denna bredare syn på kapital gäller inte längre antagandet om avtagande 

avkastning och på så sätt kan långsiktig tillväxt uppnås även utan exogent given teknologisk 

utveckling (Barro & Sala-i-Martin, 2004, s 61–65, 239).  

 

2.1.2. Konvergens  

Enligt Carlin & Soskice (2006, s 490–491) är grundidén med Solow-Swan modellen att titta på 

tillväxten i enskilda ekonomier. Trots detta används modellen ofta som ett verktyg för att 

jämföra ekonomiska skillnader mellan länder. Modellen säger oss att tillväxttakten kommer att 

vara hög om ett land ligger långt ifrån sitt steady-state, det vill säga om de har en låg nivå på 

kapital och output. Det här betyder att fattiga länder som ligger längre ifrån sitt steady-state 

kommer att ha en högre tillväxttakt än rikare länder som är närmare sitt steady-state. Detta 

säger att fattigare länder kommer att växa ikapp rikare länder över tid. Denna utveckling kallas 

konvergens. Den här teorin kan dock ifrågasättas eftersom det finns många fattigare länder som 

visat låga eller till och med negativa tillväxttakter. 

 

Det finns två typer av konvergens som oftast diskuteras, absolut konvergens och betingad 

konvergens. Grundidén när det gäller absolut konvergens är att länder konvergerar mot samma 

steady-state. Fattigare länder kommer att växa snabbare eftersom de startar med lägre nivå på 

kapital och output. Över tid kommer de att växa ikapp länder som har högre nivåer på 

faktorerna. I den här teorin antas alla länder likna varandra bland annat när det gäller tillgång 

till teknologisk utveckling, befolkningens attityder till arbete och sparande samt demografiska 

särdrag inom landet (Carlin & Soskice, 2006, s 491–492).  

 

Absolut konvergens håller bara om länder med liknande förutsättningar och egenskaper 

inkluderas, vilket gör den till en omdiskuterad teori. Att alla länder i världen skulle vara så pass 

lika varandra är inte troligt och det är osannolikt att ekonomier konvergerar mot samma unika 

jämvikt. Det är mer rimligt att varje land har en egen nivå på steady-state som de rör sig mot. 

Denna steady-state bestäms av landets unika egenskaper, bland annat sparkvot och 

befolkningstillväxt. Den här teorin benämns som betingad konvergens. I betingad konvergens 

är det avståndet till landets unika steady-state som bestämmer tillväxttakten för respektive land. 

Det innebär att om ett rikt land ligger långt ifrån steady-state kommer landet att växa fortare 

än ett fattigt land som ligger nära sitt steady-state. När länderna väl nått sin jämvikt i steady-



 

 

14 

 

state kommer de att växa i samma takt. Det här innebär att de rikare länderna alltid kommer att 

ligga före i den ekonomiska utvecklingen (Carlin & Soskice, 2006, s 492–496).  

 

    

 Figur 2. Absolut konvergens.   Figur 3. Betingad konvergens. 

 

Humankapital är en av flera komponenter som kan förklara tillväxttakten. Humankapital är 

dock svårt att mäta och av denna anledning används många andra faktorer för att försöka 

definiera humankapitalet. Faktorer som ofta används är bland annat arbetskraftens hälsonivå 

och kvaliteten på utbildning inom länder. Teorin om humankapital säger att arbetskraft med 

exempelvis högre utbildning har lättare att ta åt sig ny teknologisk utveckling och får på så sätt 

ytterligare ett försprång i tillväxttakten (Carlin & Soskice, 2006, s 501–505). 

 

2.2. Tidigare studier 
Många tidigare studier har genomförts inom ramen för tillväxt och konvergens, både i världen 

som stort och inom Europa. Resultaten av studierna liknar varandra, men trots detta sker en 

flitig diskussion angående utfallen.  

 

Xavier Sala-i-Martin (1996) genomför i sin artikel Regional Cohesion: Evidence and Theories 

of Regional Growth and Convergence en undersökning på regional tillväxt och konvergens i 

USA, Japan och fem europeiska länder. I artikeln finner han empiriskt stöd att regionerna i de 

olika länderna konvergerar mot varandra. Han påpekar även att skillnaderna i 

inkomstfördelning har minskat över tid i dessa länder. Regionerna som Sala-i-Martin tittar på 

tycks konvergera med en hastighet som är förvånansvärt överensstämmande i alla regioner. 

Konvergenstakten ligger på ungefär två procent per år. Sala-i-Martin anser att det som tydligast 
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förklarar resultatet är neoklassisk tillväxtteori och endogen tillväxt med teknologisk 

utspridning.  

 

Sala-i-Martin (1996) påpekar att konvergenstakten på två procent per år är relativt långsam. 

Han menar att denna takt gör att det kan ta lång tid för ett land att nå sitt steady-state om 

startpunkten ligger långt ifrån jämvikten. En förklaring till den långsamma konvergenstakten, 

om fokus läggs endogen tillväxt, kan vara att teknologi inte strömmar obehindrat mellan länder. 

Att teknologisk utveckling inte sprider sig omedelbart kan förklaras av att det finns kostnader 

för att ta över och imitera teknologi.   

 

I artikeln Empirics for economic growth and convergence lägger Quah (1996) fram viss kritik 

till tidigare forskning om konvergens. Han förtydligar resultatens implikationer i de tidigare 

studierna och relaterar dem till nyare forskning. Quah fokuserar särskilt på att studera empirisk 

konvergens och kritiserar de vanliga metoderna för empiriska analyser, bland annat paneldata 

och tidsserier. Anledningen till detta är att han anser att de kan vara missledande för att förstå 

konvergens.  

 

Quahs studie (1996) stödjer till viss del idén om konvergensklubbar. Studien visar en 

polarisering av inkomsten över länder och tyder på att fattiga ekonomier blir fattigare samtidigt 

som rika ekonomier blir allt rikare. Quah påpekar även att tidigare forskning, som gett resultat 

på tvåprocentig konvergenstakt, kan bero på andra faktorer än ekonomisk tillväxt, bland annat 

hur datamaterialet ser ut och hur det har behandlats. I artikeln argumenterar Quah för att den 

typ av divergens som ges av polariseringen till och med kan överväga den tvåprocentiga 

konvergenstakt som tidigare studerats. 

 

I den tidigare nämnda artikeln Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth 

and Convergence skriver Sala-i-Martin (1996) att ekonomer har ett intresse av att se hur 

inkomstskillnader förändras över tid. Intresset gäller framförallt om skillnaderna tenderar att 

öka eller avta över tid. Implementering av politiska åtgärder, som exempelvis EU:s 

sammanhållningsfond, bör diskuteras om inkomstskillnaderna kvarstår och om länder tenderar 

att fortsätta vara fattiga över en lång tidsperiod. Sala-i-Martin anser att denna frågeställning är 

starkt korrelerad med teorierna om konvergens. 
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Kutan och Yigit (2007) anser att det finns ett intresse av att se om ett EU-medlemskap har 

några positiva effekter på lång och kort sikt, speciellt med tanke på att många länder i nuläget 

vill gå med i EU. I deras artikel European Intergration, Productivity Growth and Real 

Convergence utreder de effekterna på ekonomisk tillväxt, produktivitet och konvergens av ett 

inträde i EU. Detta görs genom en härledning av en endogen tillväxtmodell. I artikeln fokuserar 

Kutan och Yigit mycket på kunskapsspridning, det vill säga hur kunskaper och teknologi spiller 

över till närliggande länder. För att se resultatet av ett sådant teknologiskt samarbete fokuserar 

de på hur tillväxtprocessen förändras när ett land blir medlem i EU.  

 

Kutan och Yigit (2007) finner i studien positiva effekter, både lång- och kortsiktiga, av ett 

inträde i EU. En av dessa effekter är ökad tillväxt. De menar att detta beror på de tillskott av 

kapital som skapas av bland annat EU:s sammanhållningsfond. Resultaten stödjer den 

teoretiska modellen och pekar på att ekonomiskt samarbete genom EU är fördelaktigt för 

medlemsländerna, speciellt ur ett långsiktigt perspektiv. De fonder som EU skapar för de nya 

fattiga länderna i unionen hjälper dem att, på lång sikt, komma ikapp de äldre 

medlemsländernas levnadsstandard. 

 

I sin studie finner Kutan och Yigit (2007) även tecken på att de länder som finansierar fonderna 

har fått en högre produktivitet. De anser att det här kan förklaras av att en ökad tillväxt också 

kan bero på teknologi- och kunskapsspridning mellan länder. För att göra den här kopplingen 

mellan spridning i teknologi och kunskap till tillväxt måste förändringar i produktivitet och 

teknologiska möjligheter mätas. I Kutan och Yigits undersökning separeras effekterna på 

tillväxt av kunskapsspridning och integration från effekten som ges av fondernas kapitalflöde. 

Det här görs för att kunna observera effekterna separat från varandra.  

 

Cappelen et al. (2003) har också studerat hur EU har påverkat medlemsländernas ekonomiska 

tillväxt. De fokuserar framförallt på om EU:s stöd för regioner, bland annat genom 

strukturfonderna, har haft effekt på ekonomierna. Cappelen et al. använder sig bland annat av 

NUTS-indelningar (se terminologi) i deras undersökning.  I studien finner Cappelen et al. att 

de här politiska åtgärderna har en signifikant och positiv effekt på tillväxten i europeiska 

regioner. Efter ombildningen av strukturfonderna år 1988 finns det indikationer på att det 

politiska stödet för regionerna har blivit mer effektivt. Resultatet av deras studie visar dock att 



 

 

17 

 

effekten på ekonomin av dessa stöd är kraftigare i mer utvecklade regioner och tyder dessvärre 

på att politiken har minst effekt där den behövs som mest. De hävdar att regioner som 

karaktäriseras av jordbruk hämmas i tillväxten på grund av bristande kapacitet i R&D samt av 

en ogynnsam struktur inom industrin. Av denna anledning anser Cappelen et al. att policys 

krävs i samband med de regionala stöden för att öka kompetensen hos mottagande regioner.   
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3. Metod 
Det här kapitlet beskriver det valda datamaterialet och den metod som används vid 

framtagandet av regressionsmodellerna. En empirisk modell kommer även att presenteras 

där läsaren får ta del av uppbyggnaden av den statistiska analysen. 

 

För att möjliggöra en undersökning måste en lämplig statistisk metod väljas ut. Två vanliga 

metoder är kvantitativa och kvalitativa undersökningar. En kvalitativ metod syftar till att 

besvara frågor som hur och var. Metoden baseras på upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar och grundar sig alltså inte i att kvantifiera resultaten. En kvantitativ metod 

innebär en insamling och studie av mätbara variabler som sedan sammanställs och undersöks 

genom statistiska analyser. Eftersom målet är att studera tillväxt och konvergens krävs mätbara 

variabler och därmed är en kvantitativ metod mest lämplig (Creswell, 2014, s. 155–182, 183–

213). 

 

Tvärsnittsdata med flera enheter som observeras över tid, vid åtminstone två tillfällen, kallas 

paneldata. Denna typ av data är användbar eftersom den visar förändring över tid och skillnader 

mellan enheterna. För att studera tillväxt måste data över en längre tidsperiod observeras, vilket 

innebär att paneldata är lämplig för undersökningen (Stock & Watson, 2015, s. 57–58).  

 

Baserat på ovannämnda motiveringar är studien i denna uppsats uppbyggd genom en 

kvantitativ metod och regressionerna baseras på paneldata.  

 

3.1. Datamaterial 
För genomförandet av de statistiska testerna används datamaterial som rör de länder som tillhör 

indelningen EU-25 (appendix, tabell 7) samt regioner från utvalda länder (appendix, tabell 9). 

Datamaterialet är organiserat som paneldata över åren 1994 till 2013 för EU-25 samt 2000 till 

2013 för regionerna. Datat är insamlat från Europeiska kommissionens databaser för 

makroekonomi (AMECO) och europeisk statistik (Eurostat) samt från Världsbanken. En 

beskrivning av datamaterialet visas nedan i tabell 1 och tabell 2:  
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De länder som valts ut för att studera tillväxt och eventuell konvergens på regionnivå är 

Sverige, Tyskland, Italien, Slovakien, Portugal och Storbritannien. Uppdelningen i regioner 

har gjorts enligt Europeiska kommissionens indelningar i NUTS (se terminologi). NUTS 1 

används vid indelning av Tyskland och Storbritannien. För uppdelning av Sverige och 

Slovakien nyttjas NUTS 2. När det kommer till Portugal används både NUTS 1 och NUTS 2 

och Italien delas upp utifrån NUTS 2 samt NUTS 3. Valet av att använda NUTS på olika nivåer 

beror på tillgång till datamaterial och den gruppering som utförs.  

Tabell 1. Data för EU-25

Variabel Beskrivning av variabel Databas

BNP per capita BNP per capita i nuvarande priser, AMECO

1000 euro

BNP-tillväxt Beräknat utifrån BNP per capita AMECO

Universitetsutbildning Barro-Lee: Universitetsutbildning Världsbanken

i % av populationen, ålder 15+

Sysselsättning Totalt antal sysselsatta delat på total Världsbanken

 befolkning i landet

Indikatorvariabel för EU-10 1 för inträde i EU 2004, 0 för övriga

Indikatorvariabel för finanskris 1 för åren 2008-2009, 0 för övriga år

Indikatorvariabler för EU-länder 0 eller 1 beroende på land

Tabell 2. Data för regioner

Variabel Beskrivning av variabel Databas

BNP per capita BNP per capita beräknat i köpkraftsparitet, Eurostat

PPS (Purchasing Power Standard)

BNP-tillväxt Beräknat utifrån BNP per capita Eurostat

Sysselsättning % av populationen, 15-64 år Eurostat

Universitetsutbildning Universitetsutbildning i % av populationen, Eurostat

25-64 år

Indikatorvariabel för finanskris 1 för åren 2008-2009, 0 för övriga år

Indikatorvariabel för regioner 0 eller 1 beroende på region
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Regionindelningen utförs ur ett geografiskt och subjektivt perspektiv där områden som liknar 

varandra grupperas tillsammans. Nivån på BNP, beräknat i köpkraftsparitet (Purchasing Power 

Standard), som hädanefter benämns som PPS, samt befolkningstäthet beaktas också vid 

indelningen för att ge en bild över hur den ekonomiska situationen ser ut i regionerna. I 

regionindelningen bildar storstäder en grupp och där ingår de största städerna i länderna. 

Perifera områden med en lägre befolkningstäthet grupperas ihop. I denna grupp ingår bland 

annat norra Sverige, östra Tyskland och södra Italien. Norra Sverige innefattar områden norr 

om Mälardalen, östra Tyskland innefattar det som tidigare var Östtyskland och södra Italien är 

områden söder om Rom samt öarna Sicilien och Sardinien. Övriga regioner inom länderna 

bildar en mellangrupp. En liknande uppdelning utförs för de andra länderna i modellen (se 

appendix, tabell 9 för detaljerad indelning). 

  

Den avgränsade tidsperioden för regressioner med EU-25 är år 1994 till 2013. Valet av 

tidsperiod beror på att en längre tidsrymd krävs för att observera förändringar i tillväxten samt 

för att det finns ett intresse att studera denna tillväxt i modern tid. Tidsperioden är även 

avgränsad eftersom många medlemsländer saknar data fram till början av 1990-talet. På 

regressioner för regioner är tidsperioden år 2000 till 2013. Detta val grundar sig i den 

begränsade tillgången av data för regionerna på NUTS-nivå.   

 

BNP-tillväxt är den beroende variabeln i alla modeller och den huvudsakliga förklarande 

variabeln är BNP per capita som observeras varje år. 

 

De övriga variabler som inkluderas berör utbildning och sysselsättning. En indikatorvariabel 

skapas för de länder som gick med i EU år 2004 (appendix, tabell 8). Denna variabel skapas 

eftersom det var många länder som blev medlemmar år 2004 och för att det finns intresse av 

att se om inträdet påverkar tillväxten i länderna. En indikatorvariabel skapas även för 

finanskrisen år 2008 eftersom den har haft en stark påverkan på den ekonomiska utvecklingen.  

 

3.2. Behandling av data 
För att få en variabel som visar tillväxttrenden samt jämnar ut tillfälliga fluktuationer i 

tillväxttakten skapas ett moving average för BNP-tillväxten. På så sätt kontrolleras den 

variation som sker i ekonomin mellan varje år. Medelvärdet baseras på tillväxten fem år framåt, 
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vilket även gör att de förklarande variablerna tillåts att påverka tillväxten under en längre tid. 

Anledningen till att medelvärdet beräknas på detta sätt är för att en förändring i år t inte kan 

tänkas påverka tidigare års tillväxt. Uträkningen för detta ser ut som följande: 

 

  (𝑥𝑡 + 𝑥𝑡+1 + 𝑥𝑡+2 + 𝑥𝑡+3 + 𝑥𝑡+4)

5
 

 
𝑑ä𝑟 𝑥𝑡 = 𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 
 

 

 

 

Nedan, i figur 4, illustreras varje lands BNP-tillväxt. Heldragen linje representerar obehandlad 

BNP-tillväxt per capita. Den prickiga linjen motsvarar det moving average för BNP-tillväxt 

per capita som skapas genom ekvationen ovan.  

 

 

  Figur 4. BNP-tillväxt per capita och moving average för BNP-tillväxt per capita. 
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Variabeln för utbildning är endast observerad vart femte år. För att få värden för alla år görs en 

linjär interpolering mellan observationerna i Stata-14 på de observationer som finns i 

datamaterialet.  

 

BNP per capita är ojämnt fördelat i datamaterialet. Många länder har låga värden på BNP per 

capita och bara några få länder har väldigt höga värden. Detta ger ett snedfördelat datamaterial 

(appendix, figur 6) och för att göra det mer normalfördelat logaritmeras BNP per capita 

(appendix, figur 7), vilket ger en mer tillförlitlig regression (Moore et al., 2011, s. 89). En 

logaritmerad variabel ger en koefficient som visar den procentuella förändringen istället för 

förändring i absoluta termer. Detta gör att en ökning från 1 till 2 värderas högre än en ökning 

från 10 till 11 eftersom det är den procentuella ökningen som beaktas. I absoluta tal är ökningen 

lika stor i båda fallen (Stock & Watson, 2015, s.315). Även BNP-tillväxten per capita 

logaritmeras för att behålla samma relation mellan BNP och BNP-tillväxt per capita. 

 

Nedan presenteras det behandlade datamaterialet i tabell 3 för EU-25 och tabell 4 för regioner: 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Behandlat datamaterial för EU-25

Variabel Obs. Mean Std. dev. Min Max

Ln(BNP-tillväxt) 550 0,052 0,0477 -0,0565 0,317

Ln(BNP per capita) 550 2,831 0,787 0,024 4,518

Universitetsutbildning 550 11,959 5,0277 3,04 33,13

Sysselsättning 500 0,436 0,0434 0,317 0,529

Tabell 4. Behandlat datamaterial för regioner

Variabel Obs. Mean Std. dev. Min Max

Ln(BNP-tillväxt) 658 0,0232 0,0211 -0,0343 0,1

Ln(BNP per capita) 658 10,0724 0,336 8,896 10,91

Universitetsutbildning 658 25 8,635 3,7 54,2

Sysselsättning 658 68,151 5,357 51,1 79,3
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För att få en uppfattning om hur utvecklingen i tillväxt har sett ut, för de olika regionerna i de 

utvalda länderna, beräknas medelvärden och den procentuella ökningen av BNP i PPS. 

Medelvärdena räknas ut för varje region utifrån den indelning som används i modellerna. Den 

procentuella ökningen baseras på förändringen i medelvärdet från år 2000 till år 2013 för varje 

område. Medelvärdet för varje lands storstadsregion används även för att se hur de övriga 

regionerna förhåller sig till storstädernas BNP i PPS. På så sätt kan en övergriplig förändring i 

förhållandet mellan storstadsregionerna och de fattigare regionerna observeras (appendix, 

tabell 12). 

 

För att tydligare visualisera effekten av BNP per capita på BNP-tillväxt för EU-25 skapas ett 

spridningsdiagram. I diagrammet plottas den genomsnittliga tillväxten för länderna under 

perioden 1995 till 2015 mot initialt BNP per capita (figur 5).  

 

3.3. Empirisk modell 
Eftersom den huvudsakliga frågeställningen är att studera tillväxten hos medlemsländer i EU 

utformas en regressionsmodell för EU-25. Den andra delen i frågeställningen behandlar tillväxt 

och konvergens mellan regioner i utvalda länder. Eftersom tillgången till datamaterial är 

begränsat för vissa NUTS-indelningar skapas två regressionsmodeller för regionerna. Dessa 

modeller inkluderar olika förklaringsvariabler. I en av modellerna utesluts Italien eftersom data 

för förklaringsvariablerna i modellen saknas för många regioner i landet. 

 

Regressionsmodellerna testas för att undersöka förekomsten av multikollinearitet, seriell 

korrelation och heteroskedasticitet. I appendix, tabell 10 och 11, visas korrelationsmatriser för 

att studera om det finns multikollinearitet. Tabellerna visar låga värden, vilket indikerar att de 

förklarande variablerna inte är perfekt korrelerade med varandra. För att studera förekomsten 

av seriell korrelation plottas residualerna mot år i figur 8 och 13 i appendix. Resultatet tyder på 

att det inte finns problem med seriell korrelation. I figur 9 till 12 och 14 till 17 i appendix 

plottas residualerna mot varje enskild förklarande variabel för att kontrollera om 

heteroskedasticitet förekommer. Utfallet av testet indikerar att det inte finns någon 

heteroskedasticitet eftersom residualerna ligger jämnt fördelade runt nollinjen i alla figurer. 

Ovanstående tester utförs inte för regionmodell 1 eftersom modellen inte innehåller variabler 
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för utbildning och sysselsättning. I övrigt baseras regionmodell 1 på samma datamaterial som 

regionmodell 2, vilket innebär att testerna skulle ge samma utfall. 

 

3.3.1. Empirisk modell för EU-25 

 

  𝑙𝑛(𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡)𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑗𝑡 + 𝛽2𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 +

𝛽3𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 + 𝛽4𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑗𝑡 + 𝛽5𝐸𝑈10𝑗𝑡 + 𝛽6𝐷1𝑗𝑡 +

⋯ + 𝛽31𝐷25𝑗𝑡 + 휀𝑗𝑡  

 

𝑗 = 1,2,3, … ,25 ; 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 

𝑡 = 1,2,3, … ,20 ; Å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 1994 − 2013 
 

 

 

𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑗𝑡 är den naturliga logaritmen av BNP per capita i år t för land j. Koefficienten förväntas 

vara negativ eftersom konvergensteorin säger att tillväxttakten sjunker desto rikare ett land är, 

det vill säga att tillväxttakten är långsammare när landet är närmare sitt steady-state. 

  

𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 mäter andelen av befolkningen som är sysselsatta år t för land j. Påverkan 

förväntas vara positiv då en högre sysselsättning bör leda till en ökad tillväxt. I detta fall kan 

dock inte omvänd kausalitet uteslutas eftersom en högre tillväxt också bör leda till ökad 

sysselsättning.  

  

𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 är en linjär interpolering för hur stor procent av befolkningen som 

är äldre än 15 år och har en universitetsutbildning år t och för land j. Omvänd kausalitet kan 

även här förekomma. En hög andel universitetsutbildade kan leda till en högre tillväxt. 

Samtidigt kan en högre tillväxt innebära att landet har mer resurser att lägga på utbildning och 

på så vis generera en större andel universitetsutbildade. 

  

𝐸𝑈10𝑗𝑡 är en indikatorvariabel för de tio länder som blev medlemmar i EU 2004. Variabeln 

har värde noll för alla länder fram till 2004 och värde 1 efter 2004 för de länder som ingår i 

EU-10 (appendix, tabell 8). 

  

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑗𝑡 är även den en indikatorvariabel som läggs till för att tillåta en förändring i 

tillväxten av BNP under åren 2008 och 2009 när finanskrisen påverkade de europeiska 

ekonomierna som mest. Variabeln har värdet 1 för år 2008 till 2009 och värdet 0 för övriga år. 
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Variablerna D1 till D25 är indikatorvariabler för länderna i EU-25 (appendix, tabell 7) och har 

värdena 1 eller 0 beroende på land. Det här utförs för att tillåta landspecifika skillnader som 

visar sig i individuella intercept. 

 

3.3.2. Empirisk modell för regioner 

Två olika modeller för regioner skapas. I regionmodell 1 ingår länderna Sverige, Tyskland, 

Italien, Slovakien, Portugal och Storbritannien. I regionmodell 1 inkluderas variablerna lnBNP 

och finanskrisen och de har samma betydelse som i modellen för EU-25. 

 

Regionmodell 1 

 

 

 𝑙𝑛(𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡)𝑗𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑗𝑡 + 𝛽2𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑗𝑡 + 𝛽3𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 1𝑗𝑡 +

𝛽4𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 2𝑗𝑡 + 𝛽5𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 3𝑗𝑡 + 𝛽6𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑗𝑡 + 𝛽7𝑇𝑦𝑠𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑𝑗𝑡 +

𝛽8𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑗𝑡 + 𝛽9𝑆𝑙𝑜𝑣𝑎𝑘𝑖𝑒𝑛𝑗𝑡 + 𝛽10𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙𝑗𝑡 + 𝛽11𝑆𝑡𝑜𝑟𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛𝑛𝑖𝑒𝑛𝑗𝑡 +

휀𝑗𝑡  

 

𝑗 = 1,2,3, … ,89 ; 𝑁𝑈𝑇𝑆𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑡 = 1,2,3, … ,14 ; Å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 2000 − 2013 
 

 

 

 

I regionmodell 2 inkluderas alla länder från regionmodell 1 utom Italien. Där återkommer även 

variabler från den empiriska modellen för EU-25, det vill säga lnBNP, universitetsutbildning, 

sysselsättning och finanskrisen. Variablerna har samma betydelse i denna modell som i 

modellen för EU-25. Den enda skillnaden är universitetsutbildning som här mäter hur stor 

procent av befolkningen mellan 25 och 64 år som har en universitetsutbildning i regionen.  

 

Regionmodell 2 

  𝑙𝑛(𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡)𝑗𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑗𝑡 + 𝛽2𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 +

𝛽3𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑡 + 𝛽4𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠𝑗𝑡 + 𝛽5𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 1𝑗𝑡 +

𝛽6𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 2𝑗𝑡 + 𝛽7𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 3𝑗𝑡 + 𝛽8𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑗𝑡 + 𝛽9𝑇𝑦𝑠𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑𝑗𝑡 +

𝛽10𝑆𝑙𝑜𝑣𝑎𝑘𝑖𝑒𝑛𝑗𝑡 + 𝛽11𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙𝑗𝑡 + 𝛽12𝑆𝑡𝑜𝑟𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛𝑛𝑖𝑒𝑛𝑗𝑡 + 휀𝑗𝑡  

 

𝑗 = 1,2,3, … ,89 ; 𝑁𝑈𝑇𝑆𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑡 = 1,2,3, … ,14 ; Å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 2000 − 2013 
 

 

 

  

I båda modellerna är region 1 till 3 indikatorvariabler, som delar in regionerna utifrån den 

indelning som beskrivs i avsnitt 3.1. Datamaterial, för länderna Sverige, Tyskland, Italien, 
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Slovakien, Portugal och Storbritannien (appendix, tabell 9). Indikatorvariablerna har värdena 

1 eller 0 beroende på region. Region 1 inkluderar större städer i länderna. Region 2 inkluderar 

mellanområden som bland annat innefattar södra Sverige, västra Tyskland och norra Italien. 

Perifera områden ingår i region 3, exempelvis norra Sverige och södra Italien. Variablerna för 

länder är även de indikatorvariabler som har värdena 1 eller 0 beroende på land. 

 

3.4. Eventuella metodfel och bias 
Det finns alltid en risk för metodfel och bias vid statistiska undersökningar. En kvantitativ 

undersökning för en lång tidsperiod kan vara besvärlig att hantera eftersom det kan saknas data 

under vissa år eller för vissa grupper. Valet av paneldata och tidsserier vid studier av 

konvergens har kritiserats av framförallt Quah (1996), men har samtidigt använts i tidigare 

studier med framgångsrika resultat. Exempel på detta är Sala-i-Martins (1996) och Cappelen 

et al.:s (2003) studier. Quah (1996) hävdar att dessa metoder kan vara missledande för att förstå 

konvergens. Om detta stämmer kan resultaten i studien vara vilseledande och inte visa på hur 

konvergensen verkligen ser ut. 

 

BNP-tillväxten beräknas utifrån BNP-data, vilket kan leda till att variabeln för BNP-tillväxt 

innehåller fel information på grund av beräkningsfel. Valet av de variabler som inkluderas i 

modellen kan också innehålla mätfel. Ett exempel är utbildning och sysselsättning där omvänd 

kausalitet inte kan uteslutas. Högre utbildning och sysselsättning kan leda till ökad tillväxt. 

Samtidigt kan det motsatta sambandet argumenteras för, det vill säga att ett land med högre 

tillväxt har mer resurser att lägga på utbildning samt genererar fler arbetstillfällen. 
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4. Resultat  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens huvudsakliga resultat. Kapitlet är indelat i två 

huvuddelar. Den ena delen presenterar resultaten från den grundläggande frågeställningen, 

det vill säga om det finns konvergens mellan medlemsländer i EU. Den andra delen beskriver 

utfallet av den statistiska analysen på regionnivå. 

 

4.1. Resultat för EU-25 
Resultatet av regressionsanalysen för medlemsländer i EU presenteras i tabell 5.  

 

 

 

Tabell 5. Regression för länder i EU-25

Modell med indikatorvariabler för länder

Intercept 0,244*** D11-Ungern -0,0662***

(10,29) (-6,39)

LnBNP -0,0563*** D12-Irland 0,0407***

(-10,71) (5,07)

Sysselsättning 0,046 D13-Italien -0,0435***

(0,83) (-4,71)

Universitetsutbildning -0,00265*** D14-Lettland -0,0458***

(-4,68) (-4,15)

Finanskrisen -0,0220*** D15-Litauen -0,0307***

(-6,66) (-2,68)

EU-10 0,00774* D16-Luxemburg 0,0457***

(1,81) (5,22)

D1-Österrike -0,0248*** D17-Malta -0,0510*** 

(-3,29) (-5,82)

D2-Belgien -0,00288 D18-Nederländerna -0,00476

(-0,36) (-0,71)

D3-Cypern -0,0307*** D19-Polen -0,0712***

(-3,76) (-6,97)

D4-Tjeckien -0,0635*** D20-Portugal -0,0748***

(-6,90) (-9,23)

D5-Danmark 0,000895 D21-Slovakien -0,0606*** 

(0,13) (-6,20)

D6-Estland -0,0136 D22-Slovenien -0,0496***

(-1,17) (-6,11)

D7-Finland -0,00852 D23-Spanien -0,0307***

(-1,24) (-3,97)

D8-Frankrike -0,0286*** D24-Sverige 0,00431

(-3,62) (0,65)

D9-Tyskland -0,0221*** D25-Storbritannien (omitted)

(-3,24)

D10-Grekland -0,0357*** R-sq (overall) 0,7743

(-4,16)

***, ** och * indikerar statistisk signifikans på 1-, 5- respektive 10-procentsnivå. 

z-värden inom parantes.
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I modellen inkluderas olika förklaringsvariabler samt indikatorvariabler för varje 

medlemsland. Resultatet i modellen visar på ett negativt samband mellan tillväxt i BNP och 

BNP per capita, vilket stödjer teorin om konvergens. Teorin säger, som nämnts i teoriavsnittet 

om konvergens, att en högre BNP per capita leder till en långsammare tillväxttakt. 

Koefficienten för lnBNP är negativ och signifikant på enprocentig signifikansnivå samt är den 

variabel som har störst påverkan på tillväxten. En ökning av BNP per capita med en procent 

sänker tillväxten i BNP med 0,0563 procent.  

 

Koefficienterna för de övriga förklarande variablerna är även de signifikanta på enprocentig 

signifikansnivå. Sysselsättningen har en positiv påverkan på BNP-tillväxten. Ökar 

sysselsättningen med en procentenhet ökar BNP-tillväxten med 0,046 procent. Precis som 

sysselsättningen är koefficienten för EU-10 positiv, vilket betyder att dessa länder fick en ökad 

tillväxt i BNP i samband med inträdet i EU 2004. Koefficienterna för finanskrisen och 

universitetsutbildning har däremot en negativ inverkan på BNP-tillväxten.  

 

I modellen används Storbritannien som jämförelseland eftersom Stata automatiskt exkluderar 

detta land i regressionsanalysen för att undvika perfekt multikollinearitet. Majoriteten av 

koefficienterna för medlemsländerna är signifikanta på enprocentig signifikansnivå. 

Koefficienterna för Belgien, Danmark, Estland, Finland, Nederländerna och Sverige är inte 

signifikant skilda från Storbritannien.  

 

Irland och Luxemburg är de enda länder med koefficienter som är både signifikanta på 

enprocentig signifikansnivå och har positiva värden. Det innebär att tillväxttakten för dessa 

länder är högre än de övriga länderna i EU-25 för en given nivå på de andra 

förklaringsvariablerna. Luxemburg koefficient har ett högre värde än Irlands och koefficienten 

visar att tillväxttakten för landet är 0,0457 procent högre än tillväxttakten i Storbritannien. 

Detta under antagandet att de andra förklaringsvariablerna ligger på samma nivå.  

 

Slovakien, Tjeckien, Ungern, Polen och Portugals koefficienter har negativa värden och är de 

länder i modellen som har lägst tillväxt jämfört med Storbritannien. De är även signifikanta på 

enprocentig signifikansnivå. Tillväxttakten för Portugal är lägst bland de ovannämnda länderna 

och är 0,0748 procent lägre än Storbritanniens tillväxttakt. Polen har en tillväxttakt som är nära 
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tillväxttakten för Portugal och ligger 0,0712 procent under Storbritanniens. För att dessa 

tolkningar ska gälla krävs även här att övriga förklaringsvariabler är på samma nivå för alla 

länder. 

 

Resultatet av det spridningsdiagram som skapas visas nedan i figur 5. Ett negativt linjärt 

samband mellan initialt BNP per capita och genomsnittlig tillväxt i BNP över perioden 

illustreras i grafen. Några avvikande värden, framförallt Litauen, Estland, Lettland och 

Luxemburg, kan noteras.  

 

 

Figur 5. Spridningsdiagram för genomsnittlig BNP-tillväxt per capita och initialt BNP per capita. 
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4.2. Resultat för regioner 
Resultaten av regressionsanalyserna på regionnivå för utvalda medlemsländer i EU presenteras 

i tabell 6. 

 

 

 

4.2.1. Resultat regionmodell 1 

Precis som resultatet för regressionen med EU-25 är koefficienten för lnBNP signifikant på 

enprocentig signifikansnivå och visar ett negativt samband. En ökning av BNP per capita med 

Tabell 6. Regression för regioner i SE, DE, IT, SK, PT & UK

Regionmodell 1 Regionmodell 2

SE, DE, IT, SK, PT, UK SE, DE, SK, PT, UK

Intercept 0,415*** 0,473***

(13,49) (12,7)

LnBNP -0,0368*** -0,0447*** 

(-12,84) (-11,15)

Universitetsutbildning - -0,000667***

- (-4,27)

Sysselsättning - 0,000710*** 

- (3,98)

Finanskrisen -0,0153*** -0,0167***

(-12,37) (-9,93)

Region 1 (omitted) (omitted)

- -

Region 2 -0,0152*** -0,0275***

(-7,10) (-9,45)

Region 3 -0,0245*** -0,0327***

(-8,86) (-10,06)

Sverige (omitted) (omitted)

- -

Tyskland 0,00513** 0,00643***

(2,36) (2,93)

Italien -0,0213*** -

(-10,63) -

Slovakien 0,0116*** 0,00579

(3,31) (1,5)

Portugal -0,0164*** -0,0262***

(-5,60) (-7,45)

Storbritannien -0,00787*** -0,00581***

(-3,43) (-2,67)

R-sq (overall) 0,4529 0,4735

***, ** och * indikerar statistisk signifikans på 1-, 5- respektive 10-procentsnivå.

z-värden inom parantes.
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en procent sänker tillväxten i BNP med 0,0368 procent. Även koefficienten för finanskrisen är 

negativ och signifikant på enprocentig signifikansnivå.  

 

I modellen är Sverige jämförelseland, eftersom det finns intresse av att jämföra övriga länder 

med Sverige. Koefficienterna för alla länder är signifikant skilda från Sverige. Koefficienten 

för Tyskland är signifikant på femprocentig signifikansnivå medan koefficienterna för övriga 

länder är signifikanta på enprocentig signifikansnivå. Tyskland och Slovakien har positiva 

koefficienter, vilket innebär att de har en högre BNP-tillväxt jämfört med Sverige. Slovakien 

har den högsta tillväxttakten och ligger 0,0116 procent högre än Sverige i BNP-tillväxt. Italien, 

Portugal och Storbritannien har alla negativa koefficienter. Det betyder att de har en lägre 

tillväxt i BNP än Sverige. Italien har lägst tillväxt och ligger 0,0213 procent lägre än Sverige. 

Detta gäller för en konstant nivå på lnBNP. 

 

Region 1, som motsvarar storstäder, är jämförelseregion. Koefficienterna för region 2 och 3 är 

negativa och signifikanta på enprocentig signifikansnivå. Det innebär att tillväxten är högre för 

storstäderna än för övriga regioner i modellen för en given nivå på lnBNP. Region 3 som 

innefattar perifera områden har lägst tillväxt och ligger 0,0245 procent under 

storstadsregionernas tillväxt i BNP. 

 

4.2.2. Resultat regionmodell 2 

I denna modell är koefficienterna för de inkluderade variablerna lnBNP, universitetsutbildning 

och sysselsättning alla signifikanta på enprocentig signifikansnivå. Koefficienten för lnBNP är 

negativ. En enprocentig ökning av BNP per capita sänker tillväxten i BNP med 0,0447 procent. 

Precis som i regressionen för EU-25 är koefficienterna för universitetsutbildning och 

finanskrisen negativa och koefficienten för sysselsättning är positiv. Resultatet visar dock på 

att en förändring i variablerna universitetsutbildning och sysselsättning har en ytterst liten 

effekt på BNP-tillväxten. Finanskrisen har en koefficient som indikerar att tillväxten i BNP var 

signifikant lägre för alla regioner under åren 2008 till 2009. 

 

I den här modellen, precis som i regionmodell 1, är Sverige jämförelseland. Koefficienterna 

för Tyskland, Portugal och Storbritannien är signifikanta på enprocentig signifikansnivå. 

Slovakiens koefficient är däremot inte signifikant skild från Sverige i denna modell. Portugal 
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och Storbritannien har, som tidigare, negativa koefficienter där Portugal visar den lägsta 

tillväxttakten, givet att alla förklaringsvariabler ligger på samma nivå. Jämfört med Sverige 

ligger Portugal 0,0262 procent lägre i BNP-tillväxten, vilket är en försämring från resultatet i 

regionmodell 1. Tyskland har fortfarande en positiv koefficient och har ökat något i jämförelse 

med regionmodell 1. 

 

Region 1, det vill säga storstäder, används även i denna modell som jämförelseregion. 

Koefficienterna för region 2 och 3 är fortfarande signifikanta på enprocentig signifikansnivå 

och har negativa värden. Värdena på koefficienterna har dock sjunkit något jämfört med 

regionmodell 1. Region 3 har även här lägst tillväxt och ligger 0,0327 procent under tillväxten 

för storstäderna. 
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5. Diskussion 
I det här kapitlet presenteras den avslutande delen i uppsatsen. Här kommer de resultat som 

framkommit under uppsatsens gång att diskuteras och analyseras. Kapitlet kommer att 

avslutas med förslag till eventuella framtida studier.  

 

5.1. Diskussion och analys 
Uppsatsen studerar hur EU har påverkat medlemsländernas tillväxt och om det kan observeras 

någon konvergens mellan dessa länder. Även en undersökning av regioner är i fokus i 

uppsatsen. Växer mer centrala regioner, som storstäder, snabbare än de mer perifera områdena 

eller finns det konvergens även på regionnivå?    

 

EU syftar främst till att skapa samarbete och jämlikhet mellan medlemsländerna, bland annat 

när det kommer till produktion och inkomst. Åtgärder, som strukturfonderna, har varit i fokus 

under många år för att framförallt stödja fattigare ekonomier i unionen (Fontaine, 2014).  

 

Enligt tidigare forskning och resultaten i uppsatsen finns det tecken på att EU:s arbete har 

positiv effekt på många av medlemsländernas tillväxt. Detta gäller framförallt de länder som 

gick med i EU 2004, vilket kan ses av koefficienten för EU-10 i modellen för länder. Cappelen 

et al. (2003) skriver, som nämnts tidigare i uppsatsen, att strukturfonderna som ombildades år 

1988 gav effekt på tillväxten, främst för regionerna i medlemsländerna. De menar på att 

effekten är starkare i välutvecklade regioner eftersom de har större kapacitet att utnyttja de 

resurser som erbjuds från EU. Dock hävdar Cappelen et al. (2003) att konvergens framförallt 

sker på nationell nivå och att det går långsammare när det gäller konvergens inom länderna. 

Även Kutan och Yigit (2007) diskuterar att EU bidrar till en ökad tillväxt. De argumenterar 

framförallt för att ett inträde i EU har positiva effekter på tillväxten och att en av anledningarna 

till detta kan bero på bidrag från sammanhållningsfonden. Detta öppnar upp för frågan om EU:s 

arbete för starkare sammanhållning och förbättring av läget för fattiga länder faktiskt leder till 

en konvergens. 

 

Resultaten som Cappelen et al. (2003) och Kutan och Yigit (2007) presenterar i sin artikel 

speglar sig även i uppsatsens resultat där ett konvergensmönster kan observeras i regressionen 

för länder. Ett högre initialt BNP per capita leder till en lägre tillväxttakt, vilket är grunden 

bakom konvergensteorin. Det här tyder på att fattiga länder i EU faktiskt växer ikapp mer 
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ekonomiskt framgångsrika länder. Något som också kan observeras i resultaten är en ökad 

tillväxt i samband med inträdet för den grupp länder som gick med i EU år 2004 (appendix, 

tabell 8), vilket kan kopplas till Kutan och Yigits (2007) argument. Det här tyder på att EU har 

en positiv påverkan när det kommer till tillväxten i medlemsländerna. Frågan är vad det är som 

frambringar den ökade tillväxten. I samband med inträdet kvalificeras alla nya medlemsländer 

för att ta del av sammanhållningsfonden som är en del av strukturfonderna (Europeiska 

kommissionen, 2015). Är det bidragen från denna fond eller helt enkelt den ökade integrationen 

med de andra europeiska länderna som lett till den ökade tillväxten? En annan tolkning av 

resultatet skulle kunna vara att dessa länder har en lägre initial nivå på BNP och därmed är 

längre ifrån sitt steady-state än rikare länder, vilket stödjer teorin om betingad konvergens. Det 

här kan innebära att länderna skulle fått en högre tillväxt även utan inträdet i EU. Ovannämnda 

argument skulle kunna förklara den högre tillväxttakten för de länder som gick med i EU 2004 

jämfört med övriga länder.  

 

Resultatet för regionerna i uppsatsen kan också kopplas till resultaten och argumenten som 

Cappelen et al. (2003) lägger fram i sin artikel. Resultatet på regionnivå tyder på att 

storstäderna drar ifrån de perifera områdena som i många fall växer dåligt. Kan det förklaras 

av, som Cappelen et al. nämner, att storstäderna har bättre möjligheter att utnyttja de åtgärder 

genom strukturfonderna som EU bidrar med? Har regioner utanför dessa storstäder inte 

kapaciteten att dra nytta av det som EU erbjuder? Exempelvis kan uppbyggnaden av nationella 

institutioner i perifera områdena begränsa deras möjligheter att ta till sig och utnyttja bidragen. 

Det kan vara så att organiseringen av institutionerna brister, vilket leder till att bidragen inte 

används där de behövs. 

 

Något som Kutan och Yigit (2007) diskuterar i sin artikel är att EU:s bidrag till bättre tillväxt 

kan bero på att kunskaper och teknologi sprider sig lättare mellan medlemsländerna i EU. Om 

fokus läggs på resultaten i uppsatsen kan det diskuteras om detta även går att koppla till 

regionnivå.  Cappelen et al. (2003) nämner olika regioners kapacitet att utnyttja EU:s bidrag. 

Är det så, precis som med strukturfonderna, att storstäderna har lättare att ta del av och utnyttja 

kunskaps- och teknologispridningen som sker mellan medlemsländerna? I och med att 

storstäderna utvecklas och växer kan det argumenteras för att dessa områden får en fördel i 

tillväxten. Produktion och innovationer centreras till storstäderna, vilket gör det lättare för dem 
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att ta åt sig kunskaper och teknologi som är drivkraft i ekonomin och därmed tillväxten. Perifera 

områden och möjligtvis även mindre utvecklade länder kanske inte har samma möjligheter. 

 

Resultaten i regionmodell 1 för regioner visar på att Slovakien har en högre tillväxt än övriga 

länder, medan Italien har lägre tillväxt. Vad detta beror på kan diskuteras. Slovakiens höga 

tillväxttakt kan bero på att landet har ett lågt initialt BNP per capita och förmodligen ligger 

långt ifrån sitt steady-state, vilket går hand i hand med Solow-Swans tillväxtmodell. Resultatet 

för Italien i modellen kanske beror på att landet istället ligger nära sitt steady-state och därmed 

har en långsammare tillväxttakt. Något som också kan diskuteras är om inträdet i EU har 

påverkat Slovakiens snabba tillväxt eftersom de är ett av de länder som gick med i EU 2004. 

Italien har däremot varit medlem länge och får på så sätt ingen extra “boost” i tillväxten av sitt 

medlemskap i EU. Till skillnad från Slovakien tog Italien inte del av sammanhållningsfonden 

2000 till 2006, vilket också kan förklara skillnaden i tillväxten mellan länderna. Slovakiens 

utveckling kan vara en positiv effekt av bidragen från EU. 

 

I resultatet för länder observeras en högre tillväxt för Luxemburg och Irland jämfört med 

Storbritannien. Varken Luxemburg eller Irland har lägst BNP per capita i EU. Frågan är vad 

det är som påverkar detta resultat? Utifrån det datamaterial som utnyttjats i uppsatsen kan det 

observeras att Irland och Luxemburg ligger extremt långt ifrån varandra i initialt BNP per 

capita. Resultatet kan bero på de fixa landseffekterna som uppstår i modellen, det vill säga 

karaktäristikor som skiljer sig mellan länderna men som är konstanta över tid. Skillnader i 

attityder i länderna när kommer till arbetsmarknaden samt regler och normer kanske inte 

framkommer i andra delar av resultatet.  

 

Ett annat intressant utfall som kan utläsas av resultaten är den negativa effekt som 

universitetsutbildning tycks ha på tillväxten i BNP. Det här kan bero på den omvända kausalitet 

som har nämnts i tidigare delar av uppsatsen. Det kan vara så att länder som har en långsam 

tillväxt har sämre förutsättningar att generera arbetstillfällen och att detta leder till att många 

istället väljer att utbilda sig. Det kan vara så att de länder som har många universitetsutbildade 

är de länder som också har en hög initial BNP per capita och därmed har en långsammare 

tillväxttakt på grund av detta. Dessa länder kanske har större möjligheter att lägga pengar på 

utbildning och på så vis får en hög andel universitetsutbildade. 
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Vid en analys av de medelvärden (appendix, tabell 12) som räknats fram i uppsatsen tycks det 

vara så att flera av storstäderna går ifrån de perifera områdena när det kommer till den 

ekonomiska utvecklingen. En typ av divergens kan därmed uppmärksammas mellan 

regionerna. Den ekonomiska utvecklingen ser dock mycket olika ut i olika länder. För Sverige 

verkar förhållandet mellan Stockholm och övriga regioner vara liknande under åren 2000 till 

2013. I Storbritannien och Italien verkar storstäderna dra ifrån i tillväxten och detsamma gäller 

för Slovakien. I Slovakien kan en väldigt stor tillväxt observeras för alla regioner, vilket kan 

förklaras av bland annat inträdet i EU 2004. Storstaden drar dock fortfarande ifrån de övriga 

regionerna i landet. När det däremot kommer till Tyskland verkar det som att östra Tyskland 

kommer ikapp. Detta väcker frågan om vad denna utveckling beror på. Beror det på landets 

utgångspunkt och möjligheter till att genomföra förändringar? Tyskland är ett av de mest 

framgångsrika länderna i EU, vilket kanske speglar sig i att det går så pass bra för deras region 

som under lång tid har legat efter i utvecklingen. Italiens divergens mellan regionerna kanske 

har sina rötter i att landet som helhet har en dålig ekonomisk utveckling. Landet har därmed 

kanske inte samma möjligheter att utveckla och stötta mer perifera och lantbruksorienterade 

områden.  

 

Absolut konvergens och betingad konvergens är, som sagt, två grundidéer inom tillväxtteorin. 

Uppsatsen grundar sig i dessa teorier och syftet är om de kan uppmärksammas i resultaten för 

uppsatsen. När det kommer till regionerna är det svårt att applicera teorierna. En viss 

konvergens skulle kunna iakttas då ett högre BNP per capita leder till en lägre tillväxt. Däremot 

verkar det som att de olika regionerna divergerar. Det tycks inte heller som att de likasinnade 

regionerna i olika länder går mot varandra om man kopplar detta till medelvärdena (appendix, 

tabell 12). Det här kan bero på att länderna är så pass olika när det gäller kultur och social 

uppbyggnad. Det kan innebära att regionerna av denna anledning skiljer sig för mycket från 

varandra för att möjliggöra en koppling till betingad konvergens. Det kan helt enkelt också vara 

så att den uppdelning för regionerna som utförts i uppsatsen inte är grupperad på rätt sätt. 

 

Något som även kan diskuteras är den valda tidsperioden. Många tidigare studier har en längre 

tidsrymd, vilket kan ge en mer tillförlitlig och rättvisande bild av tillväxt. Detta för att tillväxt 

varierar på grund av chocker i ekonomin och en längre tidsperiod kanske skulle kunna ge en 

mer övergripande bild av den ekonomiska utvecklingen. I denna uppsats innefattar den valda 
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tidsperioden finanskrisen 2008, vilket kan ha stor påverkan på tillväxten. Innan finanskrisen 

visade stora delar av Europa en stark tillväxt, vilket kan uppmärksammas i datamaterialet. 

Kraschen påverkade i princip alla länder negativt och ett flertal har svårt att komma tillbaka till 

samma nivå. Finanskrisen kan därmed ha inverkan på resultaten. Detta tas dock i beaktande 

genom att en indikatorvariabel för finanskrisen inkluderas i modellen. Å andra sidan kan krisen 

ha påverkat den ekonomiska situationen i Europa en längre tid än vad indikatorvariabeln täcker 

för i modellen.  

 

Genom EU:s arbete skapas en union där länder liknar varandra allt mer. Om EU ses som en 

grupp av liknande länder i världen kan resultatet för länder i uppsatsen, till viss del, stödja 

betingad konvergens. Argumentet stärks ytterligare genom visualiseringen av ländernas 

genomsnittliga tillväxt mot initialt BNP per capita i figur 5. Ett tydligt mönster kan utläsas där 

ett lägre initialt BNP ger en högre genomsnittlig BNP-tillväxt, vilket är grundidén bakom 

teorin. 

 

Absolut konvergens kan inte observeras på samma sätt eftersom det krävs så pass likasinnade 

länder för att den typen av konvergens kan uppstå. Teorin om absolut konvergens har svagheter 

och för många antaganden för att koppla den till verkligheten. Intresse finns därför för att 

undersöka hur utvecklingen ser ut i resten av världen. Skulle ett tydligare resultat uppkomma 

om andra länder inkluderas i modellerna eller skulle det ge en motsatt effekt? Vad skulle hända 

om utvecklingsländer eller om länder som utvecklas i snabb takt inkluderas i modellerna? 

Eftersom EU aktivt arbetar för att minska bland annat ekonomiska skillnader mellan länderna 

kan det vara svårt att säga, utifrån uppsatsens resultat, om konvergensen som observeras beror 

på detta arbete eller på andra makroekonomiska aspekter. Av denna anledning skulle det vara 

intressant att se om tendenserna för konvergens som framkommer i uppsatsen även skulle visa 

sig utan inblandning från EU. 

  

5.2. Förslag till fortsatta studier 
Tillväxt och konvergens är ett centralt forskningsområde som är och har varit betydelsefullt för 

att förklara länders välfärd och för att förstå varför vissa länder växer fortare än andra. Det 

finns omfattande forskning i detta ämne, vilket ger ett grundläggande fundament för att 

utveckla och finna nya insikter vid studier av tillväxt och konvergens bland länder.  
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Den här uppsatsen har syftat till att studera tillväxt och konvergens i EU, både för länder och 

på regionnivå. För att utveckla modellerna i uppsatsen och för att skapa en tydligare bild över 

hur EU har påverkat medlemsländernas ekonomiska utveckling finns det fler aspekter att 

beakta. Förslag till fortsatta studier är framförallt att studera utvecklingen under en längre 

tidsperiod. Fler förklarande variabler i modellerna skulle kunna ge en tydligare bild över vad 

som förklarar tillväxten och vad den påverkas av. Exempel på detta skulle kunna vara att 

inkludera variabler som visar jordbruks- och industriområden, mängden bidrag från EU genom 

bland annat sammanhållningsfonden samt vilken valuta som nyttjas i landet.  

 

EU är ett unikt samarbete mellan länder och mycket tyder på att unionen har haft en positiv 

påverkan på medlemsländernas ekonomier. Fortsatta studier för att förstå vad det är som ger 

denna positiva effekt skulle kunna ge genomslag även när det gäller tillväxt och konvergens på 

andra håll i världen. Med tanke på den forskning som utförs är detta inte en omöjlighet och det 

finns stor potential för nya idéer samt förbättrad kunskap inom ämnet.  
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Appendix 
 

Beteckningar 

 

  

Definition av termer

Y Output/BNP

K Kapital

n Befolkningstillväxt

Depreciering

Förändringstakt för kapital

s Sparandekvot

Konsumtion i steady-state 

* Jämviktsnivå

Tillväxttakt av kapital, totala enheter

Tillväxttakt av kapital, per capita

MPK Marginalprodukt av kapital
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Figurer 

 
 Figur 6. Histogram för BNP per capita. 

 

 

 
 Figur 7. Histogram för logaritmerad BNP per capita. 
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Kontroll av seriell korrelation och heteroskedasticitet för EU-25 
 

     
Figur 8. Residualer mot tid.          Figur 9. Residualer mot linjär prediktion. 

 

     
Figur 10. Skattade residualer mot lnBNP.         Figur 11. Residualer mot universitetsutbildning. 

 

 
Figur 12. Residualer mot sysselsättning. 
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Kontroll av seriell korrelation och heteroskedasticitet för regioner 
 

    
Figur 13. Residualer mot tid.          Figur 14. Residualer mot linjär prediktion. 

 

    
Figur 15. Residualer mot lnBNP.        Figur 16. Residualer mot universitetsutbildning. 

 

 
Figur 17. Residualer mot sysselsättning. 
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Tabell 7. EU:s medlemsländer, 2004-2007

Länder EU-25

Belgien Nederländerna

Cypern Polen

Danmark Portugal

Estland Slovakien

Finland Slovenien

Frankrike Spanien

Grekland Storbritannien

Irland Sverige

Italien Tjeckien

Lettland Tyskland

Litauen Ungern

Luxemburg Österrike

Malta

Tabell 8. Nya medlemsländer 2004

Länder EU-10

Cypern

Estland

Tjeckien

Ungern

Lettland

Litauen

Malta

Polen

Slovakien

Slovenien
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Tabell 9. NUTS-koder för SE, DE, IT, SK, PT & UK

Regioner Indelning NUTS Namn Regioner Indelning NUTS Namn

kod kod

Region 1 Storstäder SE11 Stockholm ITC48 Pavia

Region 2 Södra Sverige SE21 Småland med öarna ITC49 Lodi

SE22 Sydsverige ITC4A Cremona

SE23 Västsverige ITC4B Mantova

SE12 Östra Mellansverige ITH NORD-EST

Region 3 Norra Sverige SE31 Norra Mellansverige ITI1 Toscana

SE32 Mellersta Norrland ITI2 Umbria

SE33 Övre Norrland ITI3 Marche

Region 1 Storstäder DE3 Berlin ITI41 Viterbo

DE6 Hamburg ITI42 Rieti

Region 2 Västra Tyskland DE1 Baden-Württemberg ITI44 Latina

DE2 Bayern ITI45 Frosinone

DE5 Bremen Region 2 Södra Italien ITF1 Abruzzo

DE7 Hessen ITF2 Molise

DEA Nordrhein-Westfalen ITF31 Caserta

DEB Rheinland-Pfalz ITF32 Benevento

DEC Saarland ITF34 Avellino

DEF Schleswig-Holstein ITF35 Salerno

DE9 Niedersachsen ITF4 Puglia

Region 3 Östra Tyskland DEG Thüringen ITF5 Basilicata

DEE Sachsen-Anhalt ITF6 Calabria

DED Sachsen ITG Isole

DE4 Brandenburg Region 1 Storstäder SK01 Bratislavský kraj

DE8 Mecklenburg-Vorpommern Region 2 Västra Slovakien SK02 Západné Slovensko

Region 1 Storstäder ITI43 Rom Region 3 Östra Slovakien SK03 Stredné Slovensko

ITC4C Milano SK04 Východné Slovensko

ITC11 Turin Region 1 Storstäder PT17 Lisboa

ITF33 Neapel Region 2 Södra Portugal PT18 Alentejo

Region 2 Norra Italien ITC12 Vercelli + Öar PT15 Algarve

ITC13 Biella PT2 Açores 

ITC14 Verbano-Cusio-Ossola PT3 Madeira

ITC15 Novara Region 3 Norra Portugal PT16 Centro

ITC16 Cuneo PT11 Norte

ITC17 Asti Region 1 Storstäder UKI London

ITC18 Alessandria Region 2 Centrala UK UKF East Midlands

ITC20 Valle d’Aosta UKG West Midlands

ITC3 Liguria UKH East of England

ITC41 Varese UKJ South West

ITC42 Como UKD North West

ITC43 Lecco Region 3 Perifierade UK UKC North East

ITC44 Sondrio UKE Yorkshire and The Humber

ITC4D Monza e della Brianza UKK South West

ITC46 Bergamo UKL Wales

ITC47 Brescia UKM Scotland

UKN Northern Ireland
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Tabell 10. Korrelationsmatris för EU-25

LnBNP Universitetsutbildning Sysselsättning EU-10 Finanskrisen

LnBNP 1,0000

Universitetsutbildning 0,3943 1,0000

Sysselsättning 0,3590 0,1510 1,0000

EU-10 -0,2074 0,1155 0,0488 1,0000

Finanskrisen 0,1280 0,1297 0,1452 0,1690 1,0000

Tabell 11. Korrelationsmatris för regioner

LnBNP Universitetsutbildning Sysselsättning Finanskrisen

LnBNP 1,0000

Universitetsutbildning 0,6541 1,0000

Sysselsättning 0,5942 0,4880 1,0000

Finanskrisen 0,0689 0,0315 0,0792 1,0000
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Tabell 12. Medelvärden för BNP i PPS och procentuell ökning i BNP

Medelvärde Procentuell ökning Medelvärde Procentuell ökning

2000 2013 2000 2013

Sverige Slovakien

Region 1 35 900 46 400 29,2% Region 1 21 000 50 000 138%

Region 2 22925 29525 28,8% Region 2 9 100 19 000 109%

63,9% 63,6% 43% 38%

Region 3 22000 29200 32,7% Region 3 7650 14900 95%

61,3% 62,9% 36% 30%

Tyskland Portugal

Region 1 32050 43000 34,2% Region 1 22 300 28 300 27%

Region 2 24622 34322 39,4% Region 2 14125 19300 37%

76,8% 79,8% 63% 68%

Region 3 15120 23380 54,6%

47,2% 54,4% Region 3 12900 17450 35%

Italien 58% 62%

Region 1 32300 37367 15,7% Storbritannien

Region 1 38 800 48 500 25%

Region 2 24204 26146 8,0%

74,9% 70,0% Region 2 21920 25940 18%

Region 3 15800 17618 11,5% 56% 53%

48,9% 47,1% Region 3 19017 23200 22%

49% 48%

Procent av storstadsregionens medelvärde som jämförelse i kursivt


