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Sammanfattning 

Inom tillväxtteori finns begreppet konvergens. Konvergens innebär att länder och regioner 

konvergerar mot gemensamma ekonomiska nivåer.  Om konvergens existerar finns ett 

negativt samband mellan den initiala storleken på landets ekonomi samt dess tillväxttakt.  

Detta innebär att länder och regioner med till exempel initialt låga BNP-nivåer uppvisar en 

högre tillväxttakt än redan starka regioner. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 

det går att urskilja någon form av ekonomisk konvergens mellan Sveriges län åren 1996 – 

2016. För att undersöka detta estimeras en regressionsmodell där samtliga län inkluderas. 

Den beroende variabeln är BRP-tillväxt och den huvudsakliga förklarande variabeln är 

BRP-nivå. Resultatet uppvisar ett negativt samband mellan BRP-tillväxt och BRP-nivå för 

den studerade tidsperioden. Detta innebär att det finns belägg för att det mellan åren 1996 

och 2016 fanns en ekonomisk konvergens mellan Sveriges 21 olika län. Resultatet ligger i 

linje med tidigare studier samt den teori som finns på området.  
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1. Inledning 

I sin bok Economic Growth argumenterar Barro och Sala i Martin (2004, 64) för att 

långsiktig ekonomisk tillväxt är den viktigaste faktorn för att förklara ett lands välstånd.   

Om vi vill kunna förstå varför välståndet mellan olika länder varierar måste vi därför 

förstå varför den långsiktiga ekonomiska tillväxttakten varierar. Barro och Sala i Martin 

menar att makroekonomer traditionellt sett har fokuserat på kortsiktiga 

konjunktursvängningar och deras påverkan på länders ekonomiska utveckling. De menar 

att fokus istället borde läggas på den långsiktiga ekonomiska tillväxttakten. Inom området 

tillväxtteori finns begreppet konvergens. Inom tillväxtteori innebär konvergens att olika 

länder och regioner uppvisar olika tillväxttakter och på så sätt konvergerar mot 

gemensamma ekonomiska nivåer. En viktig ekonomisk och även politisk fråga är 

huruvida regionala ekonomiska skillnader över tid ökar eller minskar. Om regionala 

skillnaderna över tid minskar innebär det att vikten av politiska åtgärder minimeras. Det är 

också intressant att se huruvida fattiga regioner tenderar att förbli fattiga. Om detta är 

fallet ökar vikten av politiska insatser för att hjälpa ekonomiskt svagare regioner. Detta 

understryker vikten av att studera tillväxtmönster och huruvida konvergens förekommer 

eller inte. Barro och Sala i Martin presenterar dessa teser i sin artikel Regional Cohesion: 

Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence. Syftet med denna uppsats 

är att studera regional tillväxt inom Sverige och om det går att identifiera någon form av 

konvergens där svagare regioner växer snabbare än redan starka regioner? Ökar eller 

minskar den ekonomiska skillnaderna inom landet? Genom att studera BRP tillväxten 

inom Sveriges 21 olika län är målet att få en ökad förståelse för hur de regionala 

tillväxtmönstrena ser ut.  
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Studiens frågeställning är: 

 Fanns det under tidsperioden 1996 – 2016 ekonomisk konvergens mellan Sveriges 

21 olika län?  

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats studerar ekonomisk tillväxt och konvergensen inom Sverige under åren 

1996 – 2016. Anledningen till att just denna tidsperiod har valts är tillgången till data. 

Målet var att studera en så lång tidsperiod som möjligt givet det data som fanns 

tillgängligt.  

2 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

2.1 Vikten av tillväxt 

För att illustrera vikten av förändringar i den långsiktiga tillväxttakten presenterar Barro 

och Sala-i-Martin i sin bok Economic Growth ett exempel. Mellan 1870 och 2000 har 

USA haft en genomsnittlig tillväxttakt på 1,8 procent per år. Detta innebar att USA år 

2000 hade den nästa högsta BNP per capita nivån i världen, Endast slagna av Luxemburg. 

Hade USA istället haft en tillväxttakt på 0,8 procent skulle deras placering ha sett 

annorlunda ut. Om den genomsnittliga tillväxttakten hade sänkts med 1 procentenhet hade 

USA istället hamnat på 45e plats. USA hade då haft BNP per capita nivåer som går att 

jämföra med Polen och Mexiko (Barro & Sala-i-Martin 2004, 1). Detta visar hur 

skillnader i den ekonomiska tillväxttakten över tid får stora konsekvenser. 

 

2.2 Tillväxt 

Det finns två dominerande skolor inom tillväxtteori, exogen och endogen tillväxtteori. 

Inom exogen tillväxtteori bestäms teknologisk utveckling utanför modellen. Antaganden 

om avtagande marginalprodukt för kapital och arbetskraft är centrala antaganden. 

Endogen tillväxtteori saknar antagandena om avtagande marginalprodukt för kapital och 

arbetskraft. Vidare bestäms den teknologiska utvecklingen inom ramen för modellen. 
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(Carlin & Soskice 2006, 470 - 472). Det finns delade meningar om vilken skola som är 

bäst lämpad att använda för att förklara ekonomisk konvergens. Traditionellt sett har de 

exogena tillväxtmodellerna varit dominerande inom ämnet ekonomisk tillväxt och 

konvergens. På senare tid har det dock presenterats studier som argumenterar för att de 

endogena tillväxtmodellerna är bättre lämpade för att förklara observerade tillväxtmönster 

(de la Fuente 2001). Denna uppsats kommer att fokusera på den exogena tillväxtteorin. 

Anledningen är att det fortfarande finns en majoritet som menar att det är de exogena 

tillväxtmodellerna som bäst kan förklara fenomenet ekonomisk konvergens.  

 

Den mest klassiska och välanvända modellen för tillväxt är Solow-Swan modellen. 

Modellen togs fram på 1950 talet av amerikanen Robert Solow och australiensaren Trevor 

Swan (Carlin & Soskice 2006, 470). Solow-Swan modellen utgör hörnpelaren i den 

exogena tillväxtteorin. Följande härledning är baserad på härledningen i Macroeconomics 

Imperfections, Institutions and Policies (Carlin & Soskice 2006).  

 

Solow-Swan modellen bygger på en produktionsfunktion där den totala storleken på 

produktionen bestäms av två insatsfaktorer kapital, K och arbetskraft, L.  

 

Y = F(K, L) 

 

Det är även möjligt att utrycka produktionsfunktionen i per capita form.  

 

𝑦 =
𝑌

𝐿
= 𝐹 (

𝐾

𝐿
,
𝐿

𝐿
) = 𝑓(𝑘) 

 

APK är den totala produktionen per capita dividerat med mängden kapital per capita. 

 

𝐴𝑃𝐾 =  𝑓(𝑘)/𝑘 
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MPK är kapitalets marginalprodukt. D.v.s. den produktionsökning som ytterligare kapital 

leder till.  

 

𝑀𝑃𝐾 = 𝑓´(𝑘) 

 

Både MPK samt APK är avtagande. Detta är centrala antaganden inom teorierna om 

ekonomisk konvergens.  

 

Storleken på den totala arbetskraften, L bestäms av befolkningens tillväxttakt, n. I Solow-

Swan modellen är den exogent given samt konstant. Förändringen av kapital betecknas K̇. 

Den bestäms av investeringsgraden samt deprecieringstakten, 𝛿. Deprecieringstakten är i 

den takt det redan existerande kapitalet slits ut och blir obrukbart.   

 

𝑑𝐾

𝑑𝑡
=   K̇  =  𝐼 –  𝛿𝐾 

 

I Solow-Swan modellen antas sparande vara lika med investeringar. 

 

I – 𝛿K = sF(K, L) - 𝛿K 

 

För att få tillväxttakten av kapital divideraras utrycket med K. 

 

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿 = gK     Ekvation 1 

 

En central del inom den Neoklassiska tillväxtteorin är jämviktsläget steady state. Steady 

state innebär ett tillstånd för ekonomin där tillväxttakten av BNP per capita är noll. För att 

tillväxttakten av BNP per capita ska kunna vara noll måste kvoten kapital per arbetare 

vara konstant. D.v.s. tillväxttakten av kapital måste vara lika med tillväxttakten av 

befolkningen. 
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gK = n  

 

Detta innebär att: 

 

𝑠
𝑌

𝐾
− δ = n 

 

En omskrivning resulterar i Domars Formula vilket är ett villkor för hur kvoten kapital 

genom produktion ser ut i steady state.  

 

𝐾∗

𝑌∗
= 

𝑠

𝑛 +  δ 
 

 

I steady state växer produktionen och kapital med samma takt som befolkningen. Ingen 

tillväxt i BNP per capita sker därför.  

 

gY = gK = n 

 

Det är även möjligt att härleda steady state villkoret i per capita termer. Genom att 

dividera båda sidorna av Ekvation 1 med L presenteras tillväxttakten av kapital i per capita 

form.  

 

𝐾 

𝐿
= 𝑠𝑓(𝑘) −  𝛿𝑘     Ekvation 2 

 

Tillväxttakten för kapital per capita kan även skrivas: 

 

𝑘 =  
𝐾 

𝐿
− 𝑘𝑛 
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Substituerar vi in Ekvation 2 får vi den så kallade Fundamental Solow Equation of Motion 

vilket beskriver hur mängden kapital per arbetare över tid.  

 

𝑘 = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝛿 + 𝑛)𝑘 

 

 

Figur 1. Solow-Swan modellen. 

 

Intuitionen bakom Solow –Swan modellen sammanfattas i Figur 1. Extra enheter av 

kapital per arbetare resulterar i allt mindre ökningar av y. Deprecieringstakten samt 

befolkningsökningen är konstanta vilket visas genom den räta linjen (n + 𝛿)k . Kapital per 

arbetare nivån, k* ger oss en steady state där tillväxten i kapital och BNP per capita är lika 

med noll. 

 

𝑠𝑓(𝑘) − (𝛿 + 𝑛)𝑘 = 0 

 

Till vänster om k* växer mängden kapital per arbetare då sparandet är större än 

deprecieringen. Då marginalproduktionen av kapitalet är avtagande resulterar en ökning 

av kapital per arbetare i en allt mindre produktionsökning. Då sparandekvoten och 
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deprecieringstakten är konstanta innebär det att sparandet till slut endast kommer att täcka 

deprecieringen av det redan existerande kapitalet. Ekonomin har då nått en steady state-

nivå där tillväxten i kapital och BNP per capita båda är noll. Figur 2 visar hur ekonomin 

rör sig till sin steady state-nivå.  

 

 

Figur 2. Ekonomins anpassning till steady state  

 

Avarage product per capital, APK är som tidigare nämnt avtagande. Detta illustreras i 

figuren genom 𝑠𝐴𝑃𝐾. Deprecieringstakten och befolkningsökningen antas vara konstanta 

och 𝛿 + 𝑛 är därför en rät linje. Vid punkt A är kvoten kapital per arbetare låg och APK är 

hög. Då sparandekvoten är konstant innebär det stora nettoinvesteringar och mängden 

kapital per arbetare ökar snabbt. APK minskar desto närmare steady state ekonomin 

befinner sig. Då den valda sparandekvoten endast till att ersätta det deprecierade kapitalet 

har ekonomin nått punkt B, ekonomins steady state.  

 

2.3 Konvergens 

En fråga inom tillväxtteorin är huruvida avstånden mellan redan rika och fattiga länder 

ökar eller minskar. Växer fattigare länder ikapp eller drar de redan rika länderna allt mer 
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ifrån? Om fattiga länder uppvisar en högre tillväxttakt än redan rika länder betyder de att 

de ekonomiska skillnaderna mellan dem minskar. Detta ett exempel på konvergens. 

Konvergens kan även förekomma mellan olika regioner inom ett land. Inom litteraturen 

beskrivs ofta två olika typer av ekonomisk konvergens. Beta och sigma-konvergens. 

Betakonvergens innebär att det finns ett negativt samband mellan den ursrunliga storleken 

på en ekonomi och dess ekonomiska tillväxttakt. Ekonomiskt svagare länder och har då en 

högre tillväxttakt än redan rika länder. Sigmakonvergens fokuserar på hur spridningen av 

produktionsnivåerna eller inkomstnivåerna för en grupp ekonomier förändras. 

Standardavvikelsen används då ofta som mått på huruvida spridningen har ökat eller 

minskat. Sigmakonvergens innebär att standardavvikelsen för produktionsnivån eller 

inkomstnivån har minskat (Sala-i-Martin & Barro 1991). För att sigmakonvergens ska 

kunna förekomma måste en betakonvergens äga rum. Betakonvergens innebär dock 

nödvändigtvis inte att en sigmakonvergens också har ägt rum.   

 

 

 

 

Figur 3. Absolut konvergens 
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Land A befinner sig längre ifrån sin steady state och uppvisar därför en högre tillväxttakt 

än land B. Återigen är kapitalets avtagande marginalprodukt den drivande faktorn. Båda 

länderna konvergerar mot ett och samma steady state. Av den anledningen kommer de att 

nå identiska nivåer av BNP per capita. Absolut konvergens innebär att länder konvergerar 

mot ett och samma steady state. För att absolut konvergens ska kunna vara möjligt måste 

alla länder uppvisa snarlika egenskaper. För att länder ska uppvisa absolut konvergens får 

endast nivån på kapital per arbetare vara det som skiljer dem åt (Carlin & Soskice 2006, 

490).  Då det är ett väldigt strikt antagande finns det även en annan form av konvergens, 

betingad konvergens. Betingad konvergens innebär att länder har individuella steady state. 

Ländernas egna egenskaper och förutsättningar bestämmer deras unika steady state.  

 

 

Figur 4. Betingad konvergens 

 

Figur 4 visar hur två olika länder konvergerar mot sina individuella steady states. 

Tillväxttakten är dock fortfarande högre när nivån på kapital per arbetare är låg. 

Skillnaden mot absolut konvergens är att länderna nu inte konvergera mot identiska BNP-

nivåer. Absolut konvergens kan fortfarande förekomma men då mellan länder som 

uppvisar likartade egenskaper och förutsättningar (Carlin & Soskice 2006, 495-496).  
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2.4 Mått på ekonomisk tillväxt  

Två olika sätt för att studera ekonomisk tillväxt är att antingen fokusera på 

produktionsstorlek eller inkomstnivå. Ett vanligt mått på produktionsstorlek är BNP, 

bruttonationalprodukt per capita. BNP är det sammanlagda värdet av alla tjänster och 

varor som har producerats i ett land under ett år. BRP, bruttoregionprodukt är en regional 

motsvarighet till BNP. Om syftet är att studera olika regioner inom ett och samma land är 

BRP ett användbart mått.  Det finns ett flertal olika mått som alla är användbara om syftet 

är att studera inkomstnivån i ett land eller en region. Disponibel inkomst per person är den 

genomsnittliga storleken på hushållens inkomst som kan användas för konsumtion. Skatt 

är avdraget och eventuella bidrag tillagda. Köpkraftsparitet är ett annat mått på 

inkomstnivån vilket tar hänsyn till att prisnivån varierar mellan olika regioner och är på så 

sätt ett användbart mått.  

2.5 Tidigare forskning 

Inhemsk ekonomisk konvergens har observerats på ett flertal olika platser i världen. 

Artikeln Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and 

Convergence (Sala-i-Martin 1993) sammanfattar ett flertal olika tillväxtstudier. Artikeln 

studerar inhemsk konvergens för länderna USA, Japan, Kanada, Tyskland, Storbritannien, 

Frankrike, Italien och Spanien. Den ekonomiska tillväxten uttrycks i antingen lönestorlek 

eller produktionsstorlek. Det går att urskilja en ekonomisk konvergens inom alla de 

studerade länderna. Takten för konvergensen är likartad för samtliga länder, runt 2 

procent. En konvergenstakt på 2 procent innebär att ett land kan halvera avståndet till sin 

steady state nivå på ungefär 35 år. Ett annat sätt att utrycka det är att en fjärdedel av 

inkomstskillnaderna inom länderna fortfarande kommer att finnas kvar efter 70 år. Även 

skillnaderna i produktionsstorlek och lönenivåer har inom de studerade länderna jämnats 

ut. Artikelns slutsats är att det är de exogena tillväxtmodellerna som bästa kan förklara den 

identifierade konvergensen. Den ekonomiska utjämningen är en produkt av utjämningen 

av kapital per capita.  
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Ett av de tydligaste exemplen på inhemsk ekonomisk konvergens hittas i USA. Artikeln 

Convergence Across States (Barro & Sala i Martin 1991) undersöker hur de klyftor som 

skapades av det Amerikanska inbördeskriget sedermera försvann. Vid det Amerikanska 

inbördeskrigets slut fanns det stora ekonomiska skillnader mellan de sydliga och nordliga 

delstaterna. Inbördeskriget hade slagit relativt sett hårdare mot de forna sydstaterna i 

jämförelse med de nordliga delarna av landet. Under den studerade tidsperioden uppvisade 

dock de sydliga delstaterna en högre tillväxttakt. Detta innebar att vid 1900-talets slut så 

hade hela landet konvergerat till en gemensam nivå. Utjämningen av kapital per capita 

presenteras som den drivande kraften bakom den ekonomiska utjämningen. Den inhemska 

migrationens påverkan på den ekonomiska tillväxten samt konvergensen är något som 

också berörs i artikeln. Om individer flyttar ifrån kapitalfattiga områden till kapitaltäta 

områden påskyndar det utjämningen av kapital per capita. Enligt den neoklassiska 

tillväxtteorin är just utjämningen av kapital per capita den drivande kraften bakom 

ekonomisk konvergens. Vissa specifika inhemska migrationsmönster kan därför ha en 

påskyndande effekt på den ekonomiska konvergensen. Den inhemska migrationen 

inkluderas därför i modellen. Resultat visar dock på att den inhemska migrationen i just 

detta fall inte har någon signifikant påverkan på den ekonomiska utjämningen. Den 

historiska kontexten innebär dock att det kan vara problematiskt att använda USA som ett 

exempel på inhemsk konvergens. Det är möjligt att argumentera att det som skedde i de 

södra delarna av landet var en återuppbyggnad snarare än en regelrätt ekonomisk tillväxt. 

Innan inbördeskriget var de ekonomiska nivåerna relativt likartade över hela landet. Detta 

innebär att det kan vara svårt att dra slutsatser mot områden där det inte sker en 

återuppbyggnad.  

 

Artikeln On the source of convergence: A close look at the Spanish regions (de la Fuente 

2002) undersöker tillväxt och konvergens inom Spanien under tidsperioden 1955 – 1991. 

Artikelns huvudfokus är vilka drivkrafter som faktiskt ligger bakom den identifierade 

konvergensen. Författaren menar att den inte går att förklara den ekonomiska 
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konvergensen endast genom de Neoklassiska modellerna där kapitalets avtagande 

marginalprodukt är i fokus. Genom att introducera koncepten teknologisk utjämning samt 

omlokalisering av arbetskraft är det möjligt att förklara den identifierade tillväxten på ett 

bättre sätt. Studien presenterar stöd för att utjämningen av kapital per capita står för 40 

procent av konvergensen. Det är i första hand inte ökade investeringar i kapitalfattiga 

regioner som har drivit utjämningen av kapital per capita, istället är det en omfördelning 

av arbetskraft som driver utjämningen. Detta överensstämmer med de inhemska 

migrationsflödena i Spanien under 1960 och 1970- talet. Individer flyttade under den 

tidsperioden ifrån kapitalfattiga landsbygdsområden in till kapitaltäta städer. En utjämning 

i utbildningsnivå samt teknologi är de två efterföljande största faktorerna som driver 

konvergensen.    

 

De tre studierna The role of migration in regional wage convergence: Evidence from 

Sweden 1860 – 1940, Convergence across the Swedish counties, 1911- 1993 samt 

Industrial structure, regional productivity and convergence: The case of Norway and 

Sweden skapar tillsammans en bra bild av hur tillväxten har sett ut i Sverige under de 150 

senaste åren. Samtliga studier undersöker ekonomisk tillväxt och konvergens på länsnivå. 

Artikeln The role of migration in regional wage convergence: Evidence from Sweden 

1860 – 1940 (Enflo, Lundh & Prado 2014) visar hur lönerna har förändrats inom Sverige 

mellan åren 1860 och 1940. Studien undersöker även vilken påverkan inhemsk samt 

utländsk migration har haft på lönernas utveckling. Artikeln visar att det under den 

studerade tidsperioden fanns ett negativt samband mellan lönenivåernas storlek samt 

lönetillväxten. De län som vid tidsperiodens början hade lägre lönenivåer hade sedan en 

starkare lönetillväxt. Detta innebär att de ekonomiska skillnaderna inom landet mellan 

1860 och 1940 minskade. Artikeln Convergence across the Swedish counties, 1911- 1993 

(Persson 1997) studerar den inhemska löneutvecklingen mellan åren 1911 och 1993. Då 

levnadskostnaderna varierar inom landet kontrolleras detta för i studien. Boendekostnaden 

används som ett verktyg för att kontrollera för de varierande levnadskostnaderna. Studien 
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visar att lönenivåerna mellan 1911 och 1993 jämnades ut över hela landet. Då de 

varierande levnadskostnaderna kontrolleras är utjämningen ännu större. Den sista artikeln, 

Industrial strucutre, regional productivity and convergence: The case of Norway and 

Sweden (Østbye & Westerlund 2011) undersöker produktionstillväxten samt 

löneutvecklingen mellan åren 1980 och 2000. Resultatet skiljer sig ifrån de två andra 

studierna. Mellan åren 1980 samt 2000 finns det inget negativt samband mellan storleken 

på länets ekonomi samt dess tillväxttakt. Det går till och med att urskilja en viss divergens 

där redan starka län växer snabbare än ekonomiskt sett svagare län. De tre studierna visar 

att det mellan åren 1860 och 1993 fanns en ekonomisk utjämning mellan Sveriges olika 

län. Mellan åren 1980 och 2000 finns det dock ingen konvergens. Det går rent utav att 

urskilja en ekonomisk divergens där den ekonomiska skillnaden mellan de olika länen 

ökar. Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att regional ekonomisk konvergens 

är ett fenomen som är möjligt att identifierar på ett flertal olika platser i världen. Vilka 

faktorer det är som driver utjämningen finns det delade åsikter om. Enligt den 

neoklassiska skolan är det möjligt att förklara konvergensen med utgångspunkt i kapitalets 

avtagande marginalprodukt.  Andra menar att andra faktorer som teknologisk utveckling 

och inhemsk migration också måste inkluderas för att kunna förklara konvergensen.  

3. Metod 

 

För att studera förekomsten av ekonomisk konvergens undersöks sambandet mellan 

storleken på länets ekonomi och dess tillväxttakt. Ett negativt samband mellan storleken 

på ekonomin samt tillväxttakten är ett tecken på förekomsten av ekonomisk konvergens. 

Är sambandet istället positivt är det ett tecken på att det finns en ekonomisk divergens där 

skillnaderna mellan länen ökar istället för att minska. Som mått på ekonomisk tillväxt 

används bruttoregionprodukt per capita. Genom att estimera en regressionsmodell är det 

möjligt att testa huruvida sambandet mellan ekonomins storlek är positivt eller negativt. 

Genom att inkludera ytterligare förklarande variabler är det möjligt att undersöka vilka 
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andra faktorer som påverkar tillväxten av BRP inom länen. Syftet med att inkludera 

ytterligare förklarande variabler är inte endast att undersöka deras påverkan på den 

ekonomiska tillväxttakten. Regressionsmodellen blir mindre pålitlig om det finns 

förklarande variabler som inte inkluderas i modellen (Stock & Wattson 2015, 228).  

 

3.1 Datamaterial 

Datasetet består av ett paneldataset som täcker in samtliga Sveriges 21 län. Den studerade 

tidsperioden sträcker sig mellan åren 1996 och 2016. Panelen är balanserad då inga 

observationer saknas. Datat är hämtat ifrån SCB samt KOLADA. KOLADA är en databas 

framtagen av RKA, Rådet för främjandet av kommunala analyser (Rådet för främjandet av 

kommunala analyser 2019).  

 

Tabell 1. Beskrivning av data 

Variabel Beskrivning av variabel Databas 

BRP per capita  

 

BRP per capita, utryckt i 2019 års 

priser 

SCB 

Förändring i BRP per capita 

 

Årlig förändring i BNP per capita. 

Beräknat utifrån BRP per capita 

SCB 

Utbildningsnivå 

 

Andelen av totala befolkningen 

med utbildning högre än 

gymnasial nivå.  

SCB 

Befolkning 15-64 

 

Andel av befolkningen 15-64 år 

 

SCB 

Indikatorvariabel finanskrisen 1 för år 2008, 2009 annars 0  

 

 

Valet av variabler är en kompromiss mellan de variabler som antas ha en påverkan på 

BRP-tillväxten samt det data som finns tillgängligt. Mängden kapital per invånare är något 

som hade varit önskvärt att inkludera i modellen. Även någon form av mått på teknologisk 

utveckling hade med fördel kunnat inkluderas i modellen. Då det är rimligt att anta att 



18 
 

sambandet mellan variablerna inte är linjärt logaritmeras samtliga variabler. Då det inte är 

möjligt att logaritmera ett negativt värde är det önskvärt att samtliga observationer är 

positiva. Då tillväxttakten för vissa regioner under vissa år är negativ är detta 

problematiskt. För att hantera detta adderas alla värden med en gemensam konstant. På så 

sätt blir alla värden positiva men förhållandet mellan dem förblir detsamma. En 

logaritmerad modell resulterar i ett säkrare och bättre resultat när sambanden mellan 

variablerna är ickelinjära (Stock & Watson 2015, 315-322). En logaritmerad variabel visar 

en procentuell förändring istället för en förändring i absoluta termer. Då det är den 

procentuella ökningen som beaktas så värderas en ökning från 1 till 2 högre än en ökning 

från 20 till 21. Detta på grund av att den procentuella förändringen mellan 1 och 2 är 

högre än ökningen från 20 till 21. (Stock & Watson 2015, 315).  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik  

Variabel Obs. Mean Std. Dev. Min. Max. 

Ln(BRP – tillväxt) 441 10,986 0,520 1,000 11,980 

Ln(BRP – nivå) 441 12,680 0,182 12,292 13,385 

Ln(Utbildning) 441 – 1,667 0,219 – 2,162 – 1,112 

Ln(Befolkning 15-64) 441 0,839 0,021 0,36 0,329 

 

För att studera sambandet mellan BRP-nivå och BRP-tillväxt estimeras en 

regressionsmodell. Då datasetet innehåller flera enheter som observeras över en längre 

tidsperiod kan en regressionsmodell med fixa effekter med fördel användas. Fixa effekter 

gör det möjligt att kontrollera för vissa länsspecifika egenskaper, utan att inkludera dem i 

modellen. Individuella egenskaper som är konstanta över tid utesluts genom den fixa 

effekt regressionen. (Stock & Wattson 2015, 403).  

 

Den beroende variabeln i modellen är BRP-tillväxt och den huvudsakliga 

förklaringsvariabeln är BRP-nivå. Då även utbildningsnivå och arbetskraftens storlek är 

faktorer som kan tänkas påverka tillväxten inkluderas de i modellen. En dummyvariabel 
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som tillåter åren 2008 – 2009 att ha en separat tillväxttakt inkluderas i modellen. Den 

senaste finanskrisen påverkade Sverige som mest åren 2008 – 2009. Det är rimligt att anta 

att tillväxttakten under dessa två år skiljer sig mot resten av den studerade tidsperioden.  

 

3.3 Tester 

Regressionsmodellen testas för förekomst av multikollinearitet, seriell korrelation samt 

heteroskedasticitet. Förekommer någon av dessa tre nämnda problem blir 

regressionsmodellens resultat svårtolkat samt osäkert (Stock & Watson 2015, 412-413). 

Figur 5 i appendix visar en korrelationsmatris innehållande de förklarande variablerna. 

Korrelationsmatrisen visar att ingen av de förklarande variablerna är perfekt korrelerade 

med varandra. Ett vif-test visar tecken på att modellen inte har några problem med 

multikollinearitet. Genom att använda robusta klustrade standardfel i modellen är det 

möjligt att kontrollera för heteroskedasticitet. Figur 5-7 i appendix visar residualerna mot 

de oberoende variablerna. Residualerna är tillsynes väl utspridda längs nollinjen. Detta är 

ett tecken på att modellen inte har några problem med heteroskedasticitet. Ett Durbin-

Wattson test genomförs för att testa förekomsten av seriell korelation. Resultatet 2,220 

visar att modellen inte har några problem med seriell korrelation.  

 

3.4 Empirisk modell 

ln(BRPtillväxt)jt = 𝛽0 + 𝛽1ln(BRPnivå)jt-1 + 𝛽2ln(Utbildning)jt-1 + 𝛽3ln(Befolkning 15-64)jt-

1 + 𝛽4Finanskrisjt  

 

j = 1,2,3, … , 21; län 

t = 1,2,3, … ,21; år 1996 - 2016 
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Ln(BRPnivå)jt-1 är den naturliga logaritmen av BRP per capita i län j för år t-1. Enligt 

teorin om konvergens förväntas denna koefficient att vara negativ. En hög nivå på BRP 

per capita borde ha en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxttakten. 

 

Ln(Utbildning)jt-1 är den naturliga logaritmen av andelen av den totala befolkningen i län j 

för år t-1 som har en eftergymnasial utbildning. Denna koefficient förväntas vara positiv 

då en högre utbildad befolkning borde vara mer produktiv och på så sätt öka den totala 

produktionen. Utbildningsnivån används i detta fall för att kontrollera för befolkningens 

humankapital och produktivitet.  

 

Ln(Befolkning15-64)jt-1 är den naturliga logaritmen av andelen av den totala befolkningen 

i län j för år t-1 som är 14-64 år. Koefficienten förväntas vara positiv. Om en hög andel av 

befolkningen är i arbetsför ålder borde det öka produktionen samt tillväxttakten. 

 

Finanskrisjt Indikatorvariabeln för finanskrisen tillåter modellen att ha en separat 

tillväxttakt för åren 2008 – 2009. Värdet på variabeln är 1 för åren 2008 – 2009 och 0 i 

alla andra fall. Finanskrisen påverkade Sverige som hårdast under åren 2008 -2009.  

 

3.5 Eventuella metodfel och bias 

Samtliga tidigare studier som nämns i denna uppsats använder sig av data som sträcker sig 

mellan ungefär 50 till 100 år. Detta är tidsperioder som är betydligt längre än de 21 år som 

studeras i denna uppsats. Det är möjligt att det krävs en längre tidsperiod för att på ett bra 

sätt kunna studera tillväxt och regional konvergens. Att endast inkludera fyra förklarande 

variabler, varav en indikatorvariabel, innebära en risk för att modellen lider av problem 

med utelämnade variabler.  
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4 Resultat 

 

Resultaten av regressionsanalysen för Sveriges 21 län presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultat för regressionen 

Koefficient Värde 

 (p-värde) 

Intercept 40,000*** 

 (0,000) 

Ln(BRPnivå) - 2,067*** 

 (0,006) 

Ln(Utbildning) 1,651*** 

 (0,008) 

Ln(Befolkning 15-64) - 0,554 

 (0,932) 

Finanskris - 0,419* 

 (0,083)* 

* < 0,1   ** < 0,5   *** < 0,01 

 

Regressionsmodellen visar att det finns ett negativt samband mellan BRP- tillväxt och 

BRP-nivå. En hög produktionsnivå innebär en lägre produktionstillväxt. Koefficienten för 

Utbildning är positiv vilket innebär att en högre andel högutbildade i ett län ökar länets 

tillväxttakt. Både koefficienten för Utbildning och BRP-nivå är signifikanta på en 1 

procents signifikansnivå. Koefficienten för Befolkning 15-64 är negativ. Det höga p-värdet 

innebär dock att det inte är möjligt att statistiskt säkerställa att koefficienten är skild ifrån 

noll. Detta innebär att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan 

Befolkning 15-64 och BRP- tillväxt. . Det negativa värdet på Finanskris visar att det under 
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åren 2008-2009 fanns en lägre tillväxttakt än under resterande tidsperiod. Finanskris är 

signifikant på en 5 procentig signifikantsnivå.  

5 Diskussion 
 

Det negativa sambandet mellan BRP – nivå och BRP – tillväxt är ett argument för att det 

under den studerade tidsperioden fanns en beta konvergens mellan Sveriges olika län. Län 

med låga produktionsnivåer uppvisar en högre tillväxttakt än län med redan höga 

produktionsnivåer. Det observerade tillväxtmönstret ligger i linje med de tillväxtmönster 

som Enflo, Lundh & Prado (2014) samt Persson (1997) presenter för tidsperioden 1860 till 

1995. Den divergens som Østbye & Westerlund (2011) presenterar är enligt resultatet i 

denna studie endast ett tillfälligt trendbrott. Denna studie visar att Sveriges olika län har 

fortsatt att konvergera mot en gemensam ekonomisk nivå. Den studerade tidsperioden i 

Industrial structure, regional productivity and convergence: The case of Norway and 

Sweden (Østbye & Westerlund 2011) sträcker sig mellan 1980 och 2000. Då de studerade 

åren i denna studie sträcker sig mellan 1996 till 2016 innebär det att de två studierna 

överlappar mellan året 1996 och 2000. Detta skapar en viss osäkerhet då de två studierna 

uppvisar olika resultat. Den skattade koefficienten för utbildningsnivån är positiv. Detta är 

väntat då en högre utbildningsnivå borde ha en positiv påverkan på produktionsnivån. 

Utbildningsnivå kan användas som en approximation för humankapitalet hos den 

arbetsföra befolkningen. Ett högt humankapital borde innebära en hög produktionsnivå. 

Det är därför möjligt att argumentera för att en utjämning av utbildningsnivån driver på 

den ekonomiska utjämningen mellan inom landet. Koefficienten för variabeln Befolkning 

15-64 är negativ. Det är utifrån regressionsanalysen inte möjligt att fastställa något 

samband mellan tillväxttakten samt andelen av befolkningen som är mellan 15 och 64 år 

gammal. Detta är förvånande då en större befolkningsandel i arbetsför ålder borde innebär 

att ökad produktion samt en ökad tillväxttakt. Den negativa koefficienten för dummy-

variabeln Finanskrisen visar att det under åren 2008 och 2009 fanns en genomsnittligt 

lägre tillväxttakt över hela landet. Regressionsanalysen visar att det under åren 1996-2016 
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fanns ett negativt samband mellan BRP-nivå och BRP-tillväxt. Den ursprungliga 

frågeställningen är därför besvarad. Även om vi nu har ett svar på vår ursprungliga 

frågeställning väcker det svaret ett antal nya frågor. 

 

 Finns det konvergens inom Sveriges län? 

 Vad är det som driver den iakttagna konvergensen mellan Sveriges län?  

 Vilka betydelser har den ekonomiska konvergensen för det allmänna välståndet i 

Sverige? 

 

Enligt den neoklassiska tillväxtteorin är det utjämningen av mängden kapital per arbetare 

som är den främsta drivkraften bakom den ekonomiska konvergensen. Ett mått på kapital 

per capita har därför varit intressant att inkludera i modellen. På så sätt hade det varit 

möjligt att testa den neoklassiska tesen om att det är utjämningen av kapitalmängden som i 

första hand driver den ekonomiska utjämningen. En utjämning av kapital per capita kan 

ske genom en ökad ackumulering av kapital i kapitalfattiga områden. Vissa specifika 

inhemska migrationsflöden kan även skapa en utjämning av kapital per capita.  Andel de 

la Fuente (2002) argumenterar för att den ekonomiska utjämningen i Spanien under andra 

halvan av 1900-talet till stor del drevs av just inhemsk migration. Individer flyttade ifrån 

kapitalfattiga områden till kapitaltäta områden. På så sätt jämnades mängden kapital per 

arbetare ut över hela landet. Viktigt att understryka är att kapitalutjämningen inte drevs av 

ökade investeringar och kapitackumulering i kapitalfattiga områden. Det är inte osannolikt 

att den identifierade konvergens inom Sverige till stor del drivs genom inhemsk migration. 

Sveriges nuvarande migrationsmönster innebär att befolkningen till en allt större grad 

koncentreras till kapitaltäta storstadsregioner. Det är möjligt att detta resulterar i en 

utjämning av mängden kapital per arbetare. För att kunna besvara den frågan hade det 

varit önskvärt att inkludera någon form av mått på kapitalinvesteringar i modellen. På så 

sätt hade det varit möjligt att fastställa huruvida den faktiska mängden kapital har ökat i de 

svagare regionerna. Då det kan finns stora ekonomiska skillnader inom ett län är det 
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möjligt att en länsindelning är en något för grov indelning. Om tillväxttakterna inom ett 

och samma län skiljer sig åt kan det resultera i ett snedvridet resultat. Den ekonomiska 

tillväxten i ett län kan vara koncentrerad till ett specifikt område.  Det är då möjligt att 

skillnaderna inom ett län ökar samtidigt som det finns en ekonomisk konvergens på 

länsnivå. Detta är inte helt osannolikt då både befolkningen och den ekonomiska 

aktiviteten i Sverige allt mer fokuseras till kusten medan inlandet på många ställen halkar 

efter. Ett annat ämne för framtida studier är vad en ökad BRP-nivå faktiskt har för 

betydelse för invånarna. Det är inte säkert att en ökad produktionsnivå innebär högre löner 

och ökade arbetstillfällen. Både Convergence across the Swedish counties, 1911- 1993 

(Persson 1997) och The role of migration in regional wage convergence: Evidence from 

Sweden 1860 – 1940 (Enflo, Lundh & Prado 2014) använder inkomstnivån som ett mått 

på den ekonomiska tillväxten. Det är möjligt att det är bättra att använda inkomstnivå vid 

tillväxtstudier. Det är tydligare att se vad en ökad medelinkomst innebär för befolkningen 

än vad en ökad produktionsnivå innebär. Convergence across the Swedish counties, 1911- 

1993 (Persson 1997) kontrollerar för att levnadskostnaderna varierar mellan länen. Detta 

ger en bild på hur levnadsvillkoren förändras över landet. Denna studie kan endast 

fastställa att det finns ett negativt samband mellan storleken på BRP samt BRP-tillväxten 

för Sveriges län under perioden 1996 – 2016. Det är utifrån denna studie inte möjligt att 

svara på frågan om vad som faktiskt driver den identifierade konvergensen. Även 

konvergensen och tillväxtens faktiska innebörd för Sveriges invånare är något som inte 

undersöks. Huruvida det sker någon ekonomisk konvergens eller divergens inom de olika 

länen är också något som hade kunnat undersökas. Dessa tre punkter är bra områden för 

framtida studier på ämnet konvergens och regional tillväxt inom Sverige.  
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Appendix 

Tabell 4. Sveriges län 

Län  

Stockholms län Blekinge län 

Uppsala län Skåne län 

Södermanlands län Hallands län 

Östergötlands län Västra Götalands län 

Örebro län Värmlands län 

Västmanlands län Dalarnas län 

Jönköpings län Gävleborgs län 

Kronobergs län Västernorrlands län 

Kalmar län Jämtlands län 

Gotlands län Västerbottens län 

 Norrbottens län 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Korrelationsmatris för de oberoende variablerna 

 Ln(BRP) Ln(utbildning) Ln(arbetslöshet) 

Ln(BRP) 1,0000   

Ln(utbildning) 0,7956 1,0000  

Ln(Befolkning 15-

64) 

- 0,6637 - 0,7046 1,0000 
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Tabell 6. Vif-test för de oberoende variablerna 

Variabel VIF 1/VIF 

BRP-nivå 3,25 0,308 

Utbildning 2,89 0,346 

Befolkning 15-64 2,25 0,445 

Finanskris 1,08 0,925 

 

Kontroll av seriell korrelation och heteroskedacitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Residualer mot Befolkning 15-64  Figur 6. Residualer 

mot BRP 
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Figur 7. Residualer mot utbildning 

 

Tabell 7. Durbin-Wattson test 

Parametrar Observationer Värde 

45 441 2,220 

 

Beteckningar 

Definition av termer  

K Kapital 

n Befolkningstillväxt 

𝛿 Depreciering 

s Sparandekvot 

K̇ Förändringstakt för kapital 

k̇ Förändringstakt för kapital per capita 

gK Tillväxttakt av kapital 

gk Tillväxttakt av kapital per capita 

MPK Marginalprodukt av kapital 

 

 


