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Titel: ”Behöver befolkningen vara frisk för att landet ska få ekonomisk tillväxt?” 

Bakgrund: Hälsa har länge benämnts som en bidragande utvecklingsfaktor för ekonomisk tillväxt och 

hälsoinvesteringar har använts som en strategi för att uppnå ekonomisk utveckling. 

Samtidigt har flera länder uppnått ekonomisk tillväxt innan förbättrad hälsostatus vilket 

leder till funderingar kring vilken roll befolkningens hälsa egentligen spelar för landets 

ekonomiska tillväxt. De ekonomiska ojämlikheterna länder emellan tenderar att öka och 

skillnaden i hälsostatusen likaså, finns det möjligtvis ett samband kring detta?  

Syfte: Uppsatsens syfte är att bringa ett teoretiskt bidrag genom att undersöka hälsans inverkan på 

ekonomisk tillväxt med utgångspunkt i världens minst utvecklade länder (MUL-länder). 

Detta samband har tidigare inte studerats inom dessa länder och uppsatsen avser att ta reda 

på om en grundläggande god hälsa förefaller vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt. 

Hypotesen för uppsatsen är ett positivt samband mellan ett förbättrat hälsotillstånd hos ett 

lands befolkning och dess ekonomiska tillväxt.  

Frågeställning: Leder en förbättrad hälsa till ökad ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder? 

Metod: Kvantitativt tillvägagångssätt genom en tvärsnittsstudie av de oberoende variablerna statens 

hälsoinvesteringar, initial BNP per capita, förväntad livslängd och HIV samt den beroende 

variabeln tillväxt i BNP per capita. Data från 48 MUL-länder under perioden  

1995 – 2015 inhämtades. I dataprogrammet Gretl 2016c utfördes en regressionsanalys av 

typen Minsta kvadratmetoden, VIF-test samt QQ-plot.  

Slutsats:  Variationen i tillväxten i BNP per capita kan till 75 % förklaras av förändringar i de 

hälsorelaterade variablerna. Tidigare teorier kring positiva effekter på den ekonomiska 

tillväxten från ökade hälsoinvesteringar, lägre initialt BNP per capita och ökad livslängd 

förstärktes i denna undersökning. Hälsoinvesteringar och initialt BNP per capita visade ett 

statistiskt säkerställt samband till den ekonomiska tillväxten. Förväntad livslängd saknade 

signifikans, men stöds av tidigare forskning. Variabeln för HIV visade ett positivt samband 

på ekonomisk tillväxt vilket strider mot tidigare teorier. Sambandet kan dock förklaras av 

bristfällig data och låg signifikansnivå.  

Nyckelord: Endogen tillväxtteori, hälsa, ekonomisk tillväxt, hälsoekonomi, minst utvecklade länder.  
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Title: “Is it crucial to have a healthy population in order to achieve economic growth?” 

Background: Health has long been referred to as a contributing development factor for economic 

growth, and health investments have been implemented as a strategy for achieving 

economic development. However, several countries have reached economic growth 

before improving health status, which raises questions of the significance of public 

health related to economic growth. The economic inequalities between countries tend 

to increase along with enlarged differences in health status, is there possibly a 

correlation between these occurrences?  

Purpose: The purpose of this essay is to make a theoretical contribution by examining the 

impact of health on economic growth based on the world’s least developed countries 

(LDCs). This relationship has not been studied within these countries before and the 

essay intends to find out if basic health is a prerequisite for economic growth. The 

hypothesis of the study is a positive correlation between improvement of health 

status in a population within a country and its economic growth. 

Research question: Does an improved health increase economic growth in the world’s least developed 

countries? 

Method: Quantitative approach through a cross-sectional study of the independent variables 

health investments, initial GDP per capita, life expectancy and HIV along with the 

dependent variable of GDP per capita growth. Data from 48 LDCs during the period 

1995 – 2015 was obtained. A regression analysis of Ordinary Least Squares, VIF-test 

and QQ-plot was performed through the computer program Gretl 2016c. 

Conclusion:  The variation in GDP per capita growth can be explained to 75 % by changes in the 

health-related variables. Previous theories regarding the positive effect on economic 

growth from increased health investments, lower initial GDP per capita and 

increased life expectancy were supported in this study. Health investments and initial 

GDP per capita showed a statistically significant correlation to economic growth. 

Life expectancy lacked significance, but was supported by previous research. The 

variable for HIV showed a positive correlation to economic growth, contrary to 

previous theories. The relationship can although be explained by insufficient data 

and low significance.  

Keywords: Endogenous growth theory, health, economic growth, health economy, least 

developed countries. 
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1. 0. INLEDNING 
 

1.1. INTRODUKTION  
Att ett lands hälsa skulle kunna verka som en utvecklingsfaktor för ekonomisk tillväxt har 

diskuterats frekvent de senaste årtiondena. Investeringar i hälsosektorer inom 

låginkomstländer tenderar att resultera i ökad ekonomisk tillväxt. Hälsoinvesteringar i 

höginkomstländer visar ansatser till att skapa produktivitet och arbetskraftsutbud som bringar 

ekonomisk tillväxt (Hermansson och Lundgren, 2008). Det tyder på att det finns en positiv 

effekt på ekonomin av att investera i hälsa samtidigt som det gynnar livsförutsättningarna för 

befolkningen och minskar hälsoskillnader. Sydkorea, Kina och Taiwan satsade på förbättrad 

hälsa först som i sin tur gynnade den ekonomiska tillväxten. Saudiarabien och Botswana 

däremot fick först en bättre ekonomi följt av en förbättrad hälsostatus bland befolkningen.  

Strategier för att åstadkomma ekonomisk tillväxt i ett land är således skilda och det finns 

ingen hel och enhetlig mall. Weil (2014) menar att även om länder ökar sin ekonomiska 

tillväxt så genererar det per automatik inte en förbättrad hälsostatus. Detta eftersom det finns 

stora skillnader i hälsosektorerna inom länder som fortfarande skulle existera trots samma 

ekonomiska status. Omvänt är den försämrade hälsostatusen en effekt av den låga ekonomiska 

tillväxten (Weil, 2014). Världshälsoorganisationen WHO hävdar dock att investeringar i hälsa 

inom länder kan verka som en strategi för att minska fattigdomen och ha positiv effekt på den 

ekonomiska tillväxten (Sachs, 2001). Även Suhrcke och Urban (2010) framhäver att det finns 

ekonomiska motiv för hälsoinvesteringar. Brundtland rapporten instämmer att förbättrad och 

förebyggande primärvård är nödvändigt för ekonomisk tillväxt (Brundtland, 1989). 

Ruhm (2000) samt Gerdtham och Ruhm (2006) spekulerar å andra sidan att ökad ekonomisk 

tillväxt skulle ha negativa effekter på hälsa. Detta grundas i ökade kostnader för investeringar 

i hälsa under högkonjunkturer och allt vanligare med aktiviteter som bringar negativ effekt på 

hälsa. De menar på att hälsofrämjande aktiviteter kräver mer tid och med en ökad inkomst 

förhöjs även priset på tid. Gerdtham och Johannesson (2005) diskuterar fortsättningsvis hur 

positiva effekter på hälsan skulle kunna uppstå från en tillfällig lågkonjunktur då graden av 

fritid skulle öka med tanke på minskad sysselsättningsgrad. Vidare har alkoholkonsumtionen 

och andra ohälsofrämjande och riskfyllda aktiviteter en tendens att öka vid högkonjunkturer 

(Ruhm, 2000 och Gerdtham och Ruhm, 2006). Förhöjd nivå av prestation på arbetsplatser 

ökar även risken för stress samt mängden trafikolyckor har en benägenhet att vara mer 

frekvent förekommande under högkonjunkturer (Dadgar och Norström, 2017). 
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1.2. BAKGRUND 

Hälsa är en faktor som har flera dimensioner och är ett komplext begrepp som innefattar flera 

olika aspekter. WHO har den mest väletablerade definitionen på hälsa som ”ett tillstånd av 

fullt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara ett tillstånd utan sjukdom eller 

svaghet”. Definitionen utvecklades även 1977 med att hälsa ”tillåter ett socialt och 

ekonomiskt produktivt liv” (WHO, 2008). Humankapital förekommer ofta som en koppling 

till ekonomisk tillväxt och är människors färdigheter och kunskaper, inklusive hälsa, till att 

bidra med produktivitet (Nationalencyklopedin, 2017). För att kunna producera och 

konsumera mer i samhället, och därmed främja ekonomin, krävs en arbetsduglig och frisk 

befolkning. Studier av Bloom, Canning och Sevilla (2001) har påvisat att god hälsa har en 

positiv och signifikant effekt på den sammanlagda produktionen. Vidare upptäcktes i en 

studie av Tsai, Hung och Harriott från 2010 att humankapital inom högteknologi och 

utbildning har en signifikant påverkan på den ekonomiska tillväxten i ett land.  

Ytterligare en vanligt förekommande hälsoindikator är livslängd som visat sig ha ett positivt 

samband till BNP per capita enligt studier av bland andra Hansen (2012) och Boachie (2016). 

Ekonomisk tillväxt tenderar också att ha en betydande långsiktig inverkan på ett flertal sociala 

faktorer såsom HIV, grundläggande hälsoenheter och vårdcentraler på landsbygden enligt 

Akhmat, Zaman, Shukui, Javed och Rauf Khan (2014). Motsättning till detta fann dock 

Frimpong och Adu (2014) som i sin studie hävdar att hälsotillståndet i 30 länder söder om 

Sahara inte anmärkningsvärt drivit den ekonomiska utvecklingen framåt under 40 år.   

Den ekonomiska ojämlikheten världen över är ständigt tilltagande och bidrar till allt större 

sociala klyftor (The global goals, 2017). Ekonomisk tillväxt bidrar till ökad välfärd, 

ekonomisk frihet samt säkerhet vilket leder till ökad levnadsstandard och är en utgångspunkt 

för samhällsutveckling och fattigdomsbekämpning (Sida, 2009). Barro (2001) diskuterar 

catch-up effekten, där länder med lägre initialt BNP per capita har större kapacitet att få en 

ökad ekonomisk tillväxt. Slutligen bör alla världens länder genom detta fenomen nå samma 

ekonomiska nivå (Barro, 1997). En uppdelning av utvecklingsländer och industrialiserade 

länder har länge definierat skillnaderna i utveckling mellan världens länder. På senare år har 

dock nya begrepp myntats för att kunna fastställa ländernas olika stadier av utveckling. 

Vanligaste uppdelningen sker utifrån bruttonationalprodukten där världens länder benämns 

som låginkomstländer, lägre medelinkomstländer, övre medelinkomstländer och 

höginkomstländer. Det finns även en kategori med världens minst utvecklade länder, MUL-

länderna, som består utav 48 länder som har låg ekonomisk och social utveckling (United 
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Nations Development Programme, 2013). FN klassificerar MUL-länderna utifrån tre kriterier 

där invånarantalet inte får överstiga 75 miljoner människor (United Nations, 2017); 

Û Låg nationalinkomst (under $ 900 i BNP per capita).  

Û Låg nivå på mänsklig utveckling (ett index baserat på närings-, utbildnings- och 

hälsostatistik). 

Û Ekonomisk sårbarhet (ett index baserat på instabilitet, svagheten med att klassificeras 

som en liten ekonomi och ouppnåelig diversifiering av ekonomin).  

Ekonomisk tillväxt mäts vanligen i enheten bruttonationalprodukt, BNP, som motsvarar ett 

lands relativa produktionsökning på årsbasis (Eklund, 2004). Mätning i BNP per capita 

inkluderar en jämförelse med tidigare tidsperiod och är totala BNP dividerat med antalet 

invånare (Hall, Papell och Taylor, 2005). Eftersom BNP betraktas som ett mått på välstånd 

innebär ekonomisk tillväxt att välståndet inom ett land har ökat och således något att sträva 

efter. Stor förändring har skett de senaste 50 åren och flera länder har lyckats accelerera sin 

ekonomiska tillväxt och ta sig ur fattigdomsstadiet, till stor del på grund av förbättrad hälsa 

(Fogel, 1994). Trots detta finns det en stor variation i BNP per capita där höginkomstländer år 

2015 hade $ 39 945 jämfört med $ 979 för MUL-länderna (World bank, 2017).  

Funderingar kring hur det kommer sig att den ekonomiska utvecklingen skiljer sig mellan 

världens länder och vilken roll faktorn hälsa spelar in uppkommer följaktligen ur denna 

inledning. Forskning inom området för hälsans påverkan på ekonomisk tillväxt har generellt 

visat ett positivt samband, dock har studier inte genomförts på detta samband i MUL-länder 

vilket motiverar inriktningen på denna uppsats.   

1.3. SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att bringa ett teoretiskt bidrag genom undersökning av hälsans 

inverkan på ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder under perioden 1995 – 

2015. Detta samband har inte, så vitt vi vet, studerats i dessa länder tidigare. Uppsatsen ämnar 

till att skapa ökad förståelse för om grundläggande god hälsa är en förutsättning för 

ekonomisk tillväxt. Hypotesen är att det föreligger ett positivt samband mellan hälsotillståndet 

hos ett lands befolkning och dess ekonomiska tillväxt. 48 utvalda länder, som klassificeras 

som MUL-länder enligt FN, undersöktes för att finna eventuellt samband mellan 

hälsotillståndet hos deras befolkning och deras ekonomiska tillväxt.  

1.4. FRÅGESTÄLLNING 
Û Leder en förbättrad hälsa till ökad ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder? 
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2.0. TIDIGARE FORSKNING 
2.1. EKONOMISK TILLVÄXT OCH HUMANKAPITAL 
Det har bedrivits flera studier om kopplingen mellan hälsa och ekonomisk tillväxt hos länder 

med olika utvecklingsnivåer. Humankapital förekommer ofta som en koppling till ekonomisk 

tillväxt och sambandet har påvisats i flera studier, bland annat i en av Bloom et. al. (2001). 

Studien utfördes genom en förlängning av produktionsfunktionen som mäter ekonomisk 

tillväxt. Mikroekonomer har identifierat två viktiga komponenter till humankapital nämligen 

arbetserfarenhet och hälsa, vilka ingick i studien. Länderna i studien observerades vart tionde 

år mellan 1960 till 1990. Forskarna framtog resultat som visade att en god hälsa har en positiv 

och signifikant effekt på den sammanlagda produktionen. Studien konstaterade exempelvis att 

en ökning med ett år i den förväntade livslängden skulle leda till en ökning med 4 % i 

produktionen inom landet. I en annan studie har forskarna Tsai et. al. (2010) också studerat 

effekterna som olika sammansättningar av humankapital har på ekonomisk tillväxt. De mätte 

humankapital i lantbrukssektorn, högteknologiskt humankapital, mänsklighet i humankapital 

och humankapital inom verksamhet, service hälsa och välmående för att förklara skillnader i 

tillväxt mellan industriländer och utvecklingsländer. Studien visade ett signifikant samband 

mellan utbildning och högteknologiskt humankapital på den ekonomiska tillväxten i ett land. 

2.2. EKONOMISK TILLVÄXT OCH FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD 
Förväntad livslängd är även en vanligt förekommande indikator i många studier gällande 

hälsans effekt på ekonomisk tillväxt. I en studie av Hansen (2012) studerades förhållandet 

mellan BNP per capita och förväntad livslängd vid födsel. Datan för studien samlades in från 

119 länder mellan år 1940 till 1980. Resultatet visade att det finns ett positivt samband mellan 

livslängd som en hälsoindikator och BNP per capita. Även Boachie kunde påvisa samma 

utfall i sin studie från 2016 där han studerade Ghana under perioden 1982 – 2012. Barro 

(2001) studerade paneldata i 73 länder över en fem-års period mellan 1960 – 1985, och fann 

även han starka samband på att ökad förväntad livslängd tenderar att ha positiv effekt på 

ekonomisk tillväxt. Studien av Swift (2011) utredde sambandet mellan hälsa och BNP för 13 

OECD-länder på lång sikt under de två senaste århundradena. Forskaren kunde fastställa ett 

samband mellan förväntad livslängd och totala BNP samt BNP per capita. Resultatet visade 

att en ökning med 1 % av medellivslängden ledde till en genomsnittlig ökning med 6 % av 

den totala BNP på lång sikt och en ökning på 5 % av BNP per capita. Studien konstaterade 

även att det inte fanns några tecken på förändring i sambandet mellan hälsa och ekonomisk 

tillväxt i något av länderna under tidsperioden.  
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2.3. EKONOMISK TILLVÄXT OCH SOCIALA INDIKATORER 
Akhmat et. al. (2014) visar i sin studie sambandet mellan sociala hälsoindikatorer och 

ekonomisk tillväxt. Fyra stora regioner i världen låg till grund för deras undersökning; 

Östasien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Nordafrika, Sydasien och Afrika söder 

om Sahara under åren 1975 till 2011. Forskarna undersökte sambandet mellan variablerna 

spädbarnsdödlighet, barnmisshandel, barnfattigdom, fattigdom, arbetslöshet, veckolön, 

sjukförsäkring, självmord och drogmissbruk i tonåren, mord, gymnasieavhopp, osäker 

livsmedelsförsörjning, inkomstskillnader, HIV/AIDS, tuberkulos, trafikolyckor, 

grundläggande hälsoenheter, vårdcentraler på landsbygden och ekonomisk tillväxt. De 

empiriska resultaten framhävde att den ekonomiska tillväxten har en betydande långsiktig 

effekt på de sociala hälsoindikatorerna i samtliga regioner. Studien visade en enkelriktad 

kausalitet med ekonomisk tillväxt mot sociala hälsoindikatorer, men det fanns också några 

dubbelriktade orsakssamband mellan dessa variabler. Rivera och Currais (2014) studerade 

hälsoinvesteringarnas inverkan på ekonomisk tillväxt i 17 regioner i Spanien där de fann 

starka positiva varaktiga effekter. Forskarna Frimpong och Adu (2014) fann å andra sidan i 

deras studie att hälsotillståndet inte nämnvärt drivit den ekonomiska utvecklingen framåt. De 

undersökte hälsans effekt på ekonomisk tillväxt i 30 länder söder om Sahara under perioden 

1970 – 2010. De använde en teoretisk modell som bygger på Solow’s tillväxtmodell och 

uppskattade förhållandet mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Forskaren fann, 

utöver ett nästintill obefintligt samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt, att variabeln 

HIV/AIDS resulterade i ett negativt samband. 

2.4. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 
Sammantaget finns indikationer om att god hälsa främjar ekonomisk tillväxt på både kort och 

lång sikt. Investeringar i hälsofrämjande resurser förefaller bidra till en ökad livslängd som 

leder till en ökad produktivitet och därmed ekonomisk tillväxt. Förändringar i sjukdom och 

död över tid tycks inte påverka sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt. Utvecklings-

politiken bör utifrån dessa argument sträva efter att öka investeringarna i hälsosektorn i syfte 

att öka den ekonomiska tillväxten i landet. Samtidigt tyder somliga studier på att 

hälsostatusen hos befolkningen inte alltid är en signifikant faktor för ekonomisk tillväxt. Detta 

tenderar att utspela sig i länder som är underutvecklade och står inför många utmaningar 

utöver hälsa och ekonomi. Länderna präglas förslagsvis utav krig, konflikter eller geografiska 

förutsättningar som gynnar naturkatastrofer. Samtliga har inverkan på befolkningens hälsa 

och den ekonomiska utvecklingen i landet vilket skapar ett komplex nätverk av interaktioner.  
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3.0. TEORI 
3.1. EXOGEN OCH ENDOGEN TILLVÄXTTEORI 
Den existerande teoretiska ramen för teorier och modeller som förklarar ekonomisk tillväxt är 

bred. De två teorier som främst används för att förklara tillväxt idag är exogen och endogen 

tillväxtteori. Exogen och endogen tillväxtteori har sin grund i den uppkallade Solow-

modellen, eller neoklassiska tillväxtmodellen, som skapades av Robert Solow och Trevor 

Swan år 1956. Den neoklassiska tillväxtmodellen utgår från en produktionsfunktion där 

arbete, kapital och total faktorproduktivitet ingår (Hermansson och Lundgren, 2008). De 

första modellerna förespråkade fullständig konvergens mellan världens länder över tid, 

följaktligen att alla världens länder någon gång ska nå samma ekonomiska nivå (Barro, 1997). 

Barro (2001) beskriver hur detta sker genom att länder som ligger på en låg ekonomisk nivå 

har en snabbare tillväxt medan länder som ligger på en hög nivå har en långsam tillväxttakt, 

och med tiden ska länderna mötas på en gemensam nivå. Detta benämns som catch-up 

effekten. Hastigheten på konvergensen beror på hur snabbt den avtagande avkastningen av 

kapital omsätts (Barro, 2001). Den neoklassiska modellen omarbetades senare och tog hänsyn 

till de olikheter som existerar i länder med inkluderande faktorer som teknologisk utveckling, 

tillväxttakt och sparande, vilka benämns som exogena (Barro, 1997).  

3.1.1. EXOGEN TILLVÄXTTEORI 

Solow förklarar tillväxt med de exogena faktorerna teknologisk utveckling, tillväxttakt och 

sparande. De centrala ekvationerna i Solow’s tillväxtmodell (Solow, 1956) är: 

 

 

 

Solow menar att nivån i ett land går att höja men att fortlöpande tillväxt inte existerar 

(Mankiw et al., 1992). Ekonomin i Solow’s tillväxtmodell strävar mot ett jämviktsläge där 

output per capita och kapital per capita inte längre förändras, tillväxttakten är konstant och 

uppnår efter en tid en långsiktig jämvikt, ett så kallat steady state. Detta innebär att enligt 

Solow’s tillväxtmodell är teknologisk utveckling den enda faktorn som kan skapa ekonomisk 

tillväxt på lång sikt (Blanchard, 2006).   

Kapitalackumulationen = dK / dt = sY – dK 

 

Produktionsfunktionen = Y = F(K, L) = KaL1-a  

Û Y = Ett lands totala produktion. 

Û K = Kapitalstock.  

Û L = Arbetskraft.  

Û α = Produktionselasticiteten för kapital.  

Û 1- α = Produktionselasticiteten för 

arbetskraft. 
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3.1.2. ENDOGEN TILLVÄXTTEORI 

Solow’s tillväxtmodell har blivit kritiserad eftersom den enda förklaringen som finns för 

ekonomisk tillväxt är teknologiska framsteg, som i modellen är en exogen faktor som således 

är exkluderad i modellen. Cohen och Soto (2007) hävdar att humankapitalets roll för 

ekonomisk tillväxt har, under de senaste 20 åren, förändrats minst tre gånger. Lucas (1988) 

och Romer (1990) var först med att etablera uppfattningen om att humankapitalet kan alstra 

långsiktig hållbar tillväxt. På 1990-talet studerade Gregory Mankiw, David Romer och David 

Weil Solow’s tillväxtmodell och fann att det finns fler faktorer än teknologiska framsteg som 

förklarar ekonomisk tillväxt. Dessa går dessutom att finna inom modellen i form av endogena 

faktorer. Endogena modeller bidrar till en kontinuerlig tillväxt oberoende av exogena 

teknologiska framsteg (Blanchard, 2006). Mankiw, Romer och Weil (1992) utvecklade därför 

en ny variant av Solow modellen där de beskrev teknologiska framsteg och andra variabler 

som påverkar och är drivkrafter för ekonomisk tillväxt. Den nya modellen kallas för MRW-

modellen och utgår från den klassiska produktionsfunktionen där Mankiw, Romer och Weil 

adderade humankapital som en faktor:  

 

 

 

 

Genom MRW-modellen utvecklades den endogena tillväxtteorin och grundtanken är att 

människor är de som gynnar ekonomisk tillväxt. Genom att människor forskar och tar fram 

ny kunskap inom utbildning och teknik, ökar humankapital och därmed också ekonomisk 

tillväxt enligt endogena tillväxtteorin (Bernanke och Gürkaynak, 2001). Studier av Benhabib 

och Spiegel (1994) hävdar att humankapitalets inverkan på ekonomisk tillväxt är starkt 

överdriven. Anledningen för dessa vitt spridda åsikter kan delvis grunda sig i mätningen av 

humankapitalet, både ur ett empiriskt och ett konceptuellt perspektiv. De exogena och 

endogena tillväxtteorierna ger inga fullständiga svar på ojämlikheten i ekonomisk tillväxt 

som existerar världen över. Hälsan hos en befolkning och dess utfall på arbetskraftens 

effektivitet och produktivitet utgör däremot en aspekt som har potential att bidra till befintlig 

teoretisk referensram. 

  

Û H= Humankapital. 

Û AL = Effektiva arbetare. 

Û β = Förändringstakt.  

Y = KaHβ (AL)1-a-β 
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3.2. HÄLSA INOM ENDOGEN TILLVÄXTTEORI 

Hälsa är ett begrepp som förklaras och mäts utifrån en mängd olika variabler och innehåller 

olika dimensioner av influerande faktorer. Hälsa antas påverka den ekonomiska tillväxten på 

diverse sätt beroende på utformningen av den teoretiska modellen för tillväxt. Denna uppsats 

utgår från den endogena tillväxtteorin där hälsa införs som en variabel och leder till i 

varierande resultat på dess effekter. European Commission (2005) har sammanfattat 

samspelet mellan olika drivande faktorer som påverkar hälsan och som senare mynnar ut i 

effekter på den ekonomiska utvecklingen. Vidare kan den ekonomiska tillväxten bringa 

förbättrad hälsa genom säkerhet, högre kontroll och materiella förbättringar och kretsloppet 

tar vid (European Commission, 2005). Samverkan illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1: European Commission (2005) med egen omarbetning. 

De fyra komponenterna som kan uppstå från hälsoförbättringar och generera positiv effekt på 

ekonomisk tillväxt är vanligt förekommande vid förklaringar av hälsans effekt.  

3.2.1. PRODUKTIVITET 
En hälsosam och frisk arbetskraft förväntas vara mer produktiv och därmed även kunna 

producera mer per arbetad timme. Dels ökar produktiviteten på grund av förbättrad fysisk och 

mental aktivitet och dels används teknologi, maskiner och annan utrustning mer effektivt av 

en frisk arbetskraft. En hälsosam arbetare anses också vara mer flexibel och kan lättare 

anpassa sig till förändringar, jämfört med en arbetare med en ohälsosam livsstil. Eftersom en 

frisk arbetare har högre produktivitet och producerar mer per arbetad timme kan detta leda till 

högre lön på de arbetsplatser där lönen bestäms av produktivitet. (European Commission, 

2005).  
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3.2.2. ARBETSKRAFTSUTBUD 

Hälsans inverkan på arbetskraften är teoretiskt tvetydig. Bra hälsa minskar antalet dagar som 

en individ är sjuk, vilket resulterar i en ökning av antalet friska dagar tillgängliga för arbete 

eller fritid. Bra hälsa medför även fler friska år och därmed kan en person arbeta längre innan 

den går i pension. Hälsa påverkar också beslutet att anställa arbetskraft genom dess inverkan 

på löner och förväntad livshorisont (European Commission, 2005). Effekten av hälsa på 

arbetskraften genom dessa faktorer är inte alltid uppenbar. Å ena sidan, om lönerna är 

kopplade till produktivitet och teorin att hälsosamma arbetare är mer produktiva, förväntas en 

förbättrad hälsa öka lönerna och därigenom öka arbetsutbudet; Substitutionseffekten. Eftersom 

lönen är priset på fritid indikerar effekten att stigande löner genererar förhöjt pris på fritid. Å 

andra sidan, att vara hälsosam kan möjliggöra högre livstidsvinst och därmed att arbetskraft 

pensioneras tidigare; Inkomsteffekten. Denna effekt menar att stigande löner förflyttar 

budgetlinjen utåt och alstrar mer fritid och konsumtion, som kan ge upphov till negativt utbud 

(Perloff, 2014). Hur hälsan påverkar individuella preferenser influerar även huruvida hälsan 

bestämmer ekonomiska resultat. Om god hälsa inte förändrar varken preferenser eller löner, 

utan höjer den förväntade livslängden, kommer individens behov av livstidskonsumtion att 

öka vilket i sin tur leder till högre arbetskraftutbud (European Commission, 2005).  

3.2.3. UTBILDNING 

Enligt humankapitalteorin är individer med högre utbildning mer produktiva och får högre 

löner. Eftersom barn med bättre hälsa och näring tenderar att uppnå högre utbildningsnivå och 

mindre skolfrånvaro och tidigt utfall, bidrar förbättrad hälsa i tidig ålder indirekt till förbättrad 

produktivitet i framtiden. Om bra hälsa också är kopplad till högre livslängd, skulle 

hälsosammare individer ha större drivkraft till att utbilda sig eftersom avskrivningsgraden för 

de förvärvade färdigheterna skulle vara lägre (European Commission, 2005). 

3.2.4. KAPITALBINDNING 

Hälsotillståndet hos en individ eller en befolkning kommer troligtvis inte bara att påverka 

inkomstnivån utan även hur sparande och konsumtion fördelas. Personer med en bra hälsa 

kommer sannolikt att ha en längre tidshorisont och följaktligen kommer deras sparande vara 

högre jämfört med individer med sämre hälsa. I och med att besparingarna förväntas öka med 

en bättre hälsa kommer benägenheten att investera i fysiskt eller intellektuellt kapital att öka. 

Det finns ett antal kanaler som kan koppla samman hälso- och ekonomiska resultat på enskild 

och aggregerad makronivå. Den vanligaste nämnaren för alla dessa kanaler är att hälsa kan ses 

som en integrerad del av mänskligt kapital (European Commission, 2005). 
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3.0. METOD  
3.1. FORSKINGSSTRATEGI – KVANTITATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Forskningsstrategin för uppsatsen antog ett kvantitativt tillvägagångssätt genom att samla in 

och studera data och statistik från de minst utvecklade länderna i världen enligt FN. 

Kvantitativa undersökningar utgår från en forskarens perspektiv med hög grad av 

standardisering till skillnad från kvalitativa studier (Alvesson och Sköldberg, 2008). Metoden 

präglas av objektivitet och neutralitet (Bryman och Bell, 2013). Eftersom syftet med studien 

var att identifiera eventuella samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt, lämpade sig en 

kvantitativ ansats bra då den beskriver och förklarar olika förekomster samt testar teorier om 

verkligheten (Elofsson, 2005).  

3.2. URVAL  
Uppsatsens urval bestod av 48 länder och är de som FN betecknar som världens minst 

utvecklade länder (United Nations, 2016). Se Bilaga 1 för lista av MUL-länder med 

tillhörande data, och se Figur 2 för karta över länderna som ingick i studien. De är aktuella att 

undersöka då tidigare studier kring hälsans effekt på ekonomisk tillväxt inte har studerats i  

dessa länder, så vitt vi vet. De är även angelägna att undersöka då deras ekonomi ännu inte 

expanderat och de har ofta stora hälsoproblem i befolkningen, vilket skapar intresse av att 

veta om det föreligger ett samband mellan dessa incidenter. Tidsperioden fortlöpte mellan 

1995 och 2015 för att kunna bringa ett aktuellt resultat men ändå tillhandahålla relativt 

mycket data. I åtagande har funnits att förbättringar i faktorerna för hälsa inte genererar ökad 

ekonomisk tillväxt simultant. Det dröjer innan utslag på resultat kan urskiljas och därav är det 

av vikt att inkludera en längre tidsperiod vilket också motiverar uppsatsens val av 20 år. 

 

Figur 2 
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3.3. INSAMLING AV DATA 
All data samlades in som sekundärdata från Världsbankens databas och sammanställdes i 

dataprogrammet Gretl 2016c, där syftet var att kunna utläsa korrelation mellan ländernas 

hälsa och ekonomiska tillväxt. Vikten av att bedöma sekundärkällors giltighet, tillförlitlighet 

och relevans framhävs av Ghauri och Grönhaug (2010). Kritisk bedömning av källornas 

pålitlighet gjordes därför och beaktande vidtogs gällande dess representativitet och 

trovärdighet. Gretl skapade estimerade värden för hur hälsa korrelerar med ekonomisk tillväxt 

(Studenmund, 2014). En tvärsnittsstudie genomfördes och lämpade sig för undersökningen då 

den förmedlar ett resultat hos en population under ett tidsintervall eller en särskild tidpunkt. 

Tvärsnittsstudier inkluderar flera olika fall under ett undersökningstillfälle vilket också 

föreföll lämpligt då 48 länder ingick i studien (Bryman och Bell, 2013). Den genomsnittliga 

årliga tillväxten i BNP per capita över ett antal år samlas in för länderna. Den uttrycktes sedan 

som en funktion av mått för hälsa samt övriga variabler som kan inneha relevans för den 

ekonomiska tillväxten.  

Regressionsanalyser används för att kvantifiera teoretiska samband vilket sker genom att 

tillämpa dem på verkliga förhållanden och i denna uppsats utfördes typen Minsta 

kvadratmetoden (Studenmund, 2014). Två regressionsmodeller konstruerades där en 

exkluderade HIV variabeln och en inkluderade HIV variabeln. Detta eftersom den indikatorn 

hade bristfällig data och därför fanns en önskan om att urskilja dess påverkan. En linjär 

funktion representerade slutligen det teoretiska sambandet innehållande den beroende 

variabeln BNP och de oberoende variablerna inom hälsa. 

3.4. TILLFÖRLITLIGHET 
3.4.1. RELIABILITET 

Bryman och Bell (2013) diskuterar reliabilitet och skiljer begreppet i tre delar; stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Reliabilitet inom kvantitativ forskning 

inkluderar huruvida ett mått på ett begrepp överensstämmer, är följdriktigt och pålitligt. 

Stabilitet innebär hur pass stabilt måttet är över tid, om resultatet blir detsamma vid 

replikering av undersökningen. Stabiliteten i denna uppsats anses vara god då studien går att 

upprepa med samma resultat, givet samma länder, samma variabler och inom samma period.  

Intern reliabilitet innefattar om undersökningens indikatorer är pålitliga, följdriktiga, att de 

stämmer överens med varandra och har ett samband (Bryman och Bell, 2013). Indikatorerna i 

denna uppsats anses ha relativt hög intern reliabilitet eftersom hälften av variablerna påvisar 

ett statistiskt säkerställt samband till ekonomisk tillväxt.  
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Interbedömarreliabilitet involverar subjektiva bedömningar enligt Bryman och Bell (2013), 

exempelvis att data har översatts i samstämmighet av flera personer i samma studie och att 

bedömarna tillämpar samma metoder. Eftersom alla observationer har inhämtats från en 

databank där datan redan har blivit kategoriserad anses denna studie ha en hög 

interbedömarreliabilitet. Den insamlade datan har sedan analyserats utifrån modeller 

beräknade från ett externt program med teorin som utgångspunkt, och det har därför inte 

funnits några tvivel i översättningen av resultatet.  

3.4.2. VALIDITET 

Validitet i kvantitativa studier delas enligt Bryman och Bell (2013) in i fem kategorier: 

ytvaliditet, samtidig validitet, predikativ validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. 

Ytvaliditet inbegriper huruvida måttet som används i studien speglar innehållet i det begrepp 

som är aktuellt, med andra ord om studien mäter det som är avsett att mätas. Denna uppsats 

anses ha hög ytvaliditet eftersom alla mått som använts är relaterade till hälsa.  

Samtidig validitet och prediktiv validitet omfattar enligt Bryman och Bell (2013) om 

mätningen kan förutsäga resultatet vid samma tillfälle (samtidig validitet) eller i framtiden 

(prediktiv validitet). Uppsatsen anses ha god samtidig validitet utifrån aspekten att det går att 

skapa förväntningar på resultatet utifrån tidigare forskning, teori och data. Gällande den 

prediktiva valideten föreligger det alltid svårigheter i att förutsäga ett resultat i framtiden. 

Beträffande denna uppsats är det svårt att förutspå framtida utfall för inkluderande länder, 

samtidigt kan det generella sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt förväntas vara 

relativt lika i framtiden.  

Begreppsvaliditet avser överenstämmelsen mellan teori och verklighet. Det ska finnas ett 

samband mellan de teoretiska idéer som utvecklas och de observationer som genomförs med 

en överensstämmelse mellan observation och begrepp (Bryman och Bell, 2013). Uppsatsens 

begreppsvaliditet anses vara god eftersom den teoretiska referensramen stämmer väl överens 

med den genomförda undersökningen. Regressionsanalysen och test utfördes i likhet med 

tidigare utförda studier. Resultatet analyserades vidare i enighet med den tidigare forskningen 

och teorin som ligger till grund för uppsatsen.  

Konvergent validitet syftar till om resultatet på en studie är starkt korrelerat med resultatet på 

en liknande studie som är avsedd för att mäta teoretiskt liknande begrepp (Bryman och Bell, 

2013). Denna undersökning anses ha en hög konvergent validitet eftersom resultatet påminner 

om utfall i tidigare studier där både liknande och andra tillvägagångssätt har använts.   
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3.5. METODKRITIK 
Trots att uppsatsen upprätthöll god tillförlitlighet enligt ovan nämna argument kring 

reliabilitet och validitet, bör metodkritik mot studien yttras gällande viss problematik. 

Samtidskravet diskuteras av Gustavsson (2004) gällande äldre referensers betydelse i nutida 

sammanhang och anser att källorna bör vara relativt uppdaterade. Uppsatsen använde sig dock 

utav flera referenser av äldre karaktär, men försvaras av dess relevans och aktuella bidrag till 

uppsatsens ämne.  

Tvärsnittsstudier kan ha tendenser att ge upphov till skensamband vilket bör beaktas (Bryman 

och Bell, 2013). Även det faktum att datan från de olika länderna kan inneha viss opålitlighet. 

Några länder befinner sig i konflikter och andra svåra sammanhang vilket försvårar 

möjligheten att samla in korrekt data. Estimeringar har i vissa fall gjorts av Världsbanken och 

somliga länder saknade data helt, eller under några år, vilket minskar resultatets pålitlighet 

och kan ha förmedlat skeva resultat. Dessa luckor lämnades blanka i sammanställningen och 

beräkningen av datan vilket kan ha medfört otillförlitliga resultat i Gretl. Vidare kan kritik 

riktas mot att ett förmodligen stort mörkertal har exkluderats i statistiken då en hälsofaktor 

som HIV kan innehålla stigma i ett samhällsperspektiv.   

Gällande hälsovariablerna togs endast hänsyn till kvantitativa mått i form av år, dollar och 

antal. Hänsyn till kvaliteten på hälsan har förbisetts vilket kan kritiseras. Investeringarna i 

hälsosektorer må vara stora, men inte nödvändigtvis inneha bra kvalité. Livslängden må vara 

hög, men inte nödvändigtvis antalet friska år. Antalet personer smittade med HIV må vara 

högt, men inte nödvändigtvis leva med dålig hälsa om tillgång till medicin finns.  

För ett mer tillförlitligt resultat hade fler infallsvinklar och variabler behövs inkluderas vilket 

uteslöts på grund av uppsatsens omfång och tillgänglighet till data. Därav skedde en 

avgränsning till specifika mått på hälsoindikatorer, tidsperiod och urval av länder. Även om 

datan som användes i denna undersökning innehöll brister, motiveras de av det var dem som 

tillhandahöll mest data i jämförelse med andra övriga hälsovariabler. Uppsatsens resultat var 

vidare inte överförbart till andra länder då antalet länder var relativt lågt med en regional 

avgränsning vilket reducerade förmågan att överföra resultatet. Antagande kan inte göras om 

att befolkningens hälsa har samma effekt på ekonomisk tillväxt i alla länder likt det samband 

som upptäcktes i länderna som låg till grund för uppsatsen. En mer generaliserbar 

undersökning skulle ha inkluderat fler länder för ett mer representativt urval och möjlighet att 

kunna dra slutsatser. 
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4.0. EMPIRISK ANALYS 
4.1. VARIABLER 
Som tidigare nämnt kan hälsa mätas på flera varierande sätt genom åtskilliga variabler. 

Svårigheter uppstår att hitta variabler som genererar både en hög validitet och hög reliabilitet 

på studien och som visar en befolknings exakta hälsa. Med grund från tidigare forskning och 

vår teoretiska referensram använder uppsatsen fem indikatorer för regressionsmodellerna;  

Û rBNP = BNP per capita i US $ i årlig procentuell tillväxt för land i (BNPi). 

Û β1 = Hälsoinvesteringar, US $, för land i (Hälsoinvesti). 

Û β2 = Initial BNP per capita år 1995, US $, för land i (lnBNPinitiali). 

Û β3 = Förväntad livslängd från födsel i antal år för land i (Livslängdi). 

Û β4 = Andelen av befolkningen med HIV i %, ålder 15 – 49, för land i (HIVi). 

4.1.1. BNP PER CAPITA 

BNP per capita i US $ är den beroende variabeln och representerar varje lands årliga 

procentuella ekonomiska tillväxt. Den är beräknad utifrån medelvärdet av alla observationer 

som inhämtades från Världsbanken för åren 1995 – 2015 i 48 MUL-länder. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.1.2. HÄLSOINVESTERINGAR 

Statens hälsoinvesteringar per capita i US $, både offentliga och privata investeringar, är en 

oberoende variabel och faktor som kan påverka den ekonomiska aktiviteten relativt snabbt i 

jämförelse med förväntad livslängd. Om staten investerar mer resurser på hälsa bör skillnad i 

hälsotillståndet kunna skönjas inom ett par år vilket bidrar till att det är en intresseväckande 

faktor. Den är beräknad utifrån medelvärdet av alla observationer som inhämtades från 

Världsbanken för åren 1995 – 2015 i 48 MUL-länder.  
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4.1.3. INITIAL BNP PER CAPITA 

Initial BNP per capita i US $ år 1995 är en oberoende variabel och används i 

regressionsmodellerna för att ta hänsyn till villkorlig konvergens, som innebär att ett land med 

lägre initialt BNP per capita har ökad möjlighet för ekonomisk tillväxt. Enligt Barro och Sala-

i-Martin (1992) kommer ett land med lägre initialt BNP per capita att växa snabbare jämfört 

med ett land med högre initialt BNP per capita. Barro (2001) använde även denna variabel i 

sin studie och logaritmerade värdet för att kunna justera för konvergensen, vilket även skedde 

i denna uppsats. År 1995 användes som ursprungsår där BNP per capita benämns som en 

konstant för detta år i PPP, Purchasing Power Parity. Detta begrepp definierar ett realt mått på 

köpkraftsjustering som möjliggör en jämförelse mellan BNP i olika länder då den beaktar 

prisskillnader i länder till en konstant prisnivå (OECD, 2016). 
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4.1.4. FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD 

Faktorn förväntad livslängd är en oberoende variabel och motiveras då det är en vanligt 

förekommande aspekt i flera tidigare forskningar gällande hälsa. Variabeln ger även en hög 

reliabilitet vid jämförelse över flera tidsperioder. Den är beräknad utifrån medelvärdet av alla 

observationer som inhämtades från Världsbanken för åren 1995 – 2015 i 48 MUL-länder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. HIV 

Procentuell andel av befolkningen med HIV, mellan 15 – 49 år, är också en oberoende 

variabel. Variabeln visar resultat på kortare sikt och motiveras utifrån uppsatsens beslut att 

studera en tidsperiod på endast 20 år. Den är beräknad utifrån medelvärdet av alla 

observationer som inhämtades från Världsbanken för åren 1995 – 2015 i 48 MUL-länder.  
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Grönt markerar de höga värdena, gult visar medelvärdena och rött anger de lägsta värdena. 

Tabell 1: Deskriptiv statistik på den                 Tabell 2: Deskriptiv statistik på hälso- 

ekonomiska tillväxten i länderna:                 investeringarna i US $ per capita i länderna: 
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Grönt markerar de höga värdena, gult visar medelvärdena och rött anger de lägsta värdena. 

Tabell 3: Deskriptiv statistik på den ekonomiska tillväxten i relation till hälsoinvesteringarna 

i länderna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns till synes inget enhälligt mönster mellan hög ekonomisk tillväxt och höga 

hälsoinvesteringarna i länderna, utan de förefaller ha en blandad struktur. 
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4.2. REGRESSIONSMODELLER 
En viktig anledning till valet av ovanstående variabler är dess tillgänglighet till data vilket är 

essentiellt för att kunna genomföra undersökningen. I några enstaka fall saknades data för 

vissa länder inom alla variabler, vilket dock förbisågs då det inte ansågs vara ett så pass stort 

hinder för att inte genomföra undersökningen. Däremot erhöll variabeln för HIV bristfällig 

data där cirka 23 % av länderna saknade uppgifter vilket motsvarar 11 av 48 länder. Detta kan 

utgöra ett observationsproblem och kan bero på att det inte skett någon inrapportering av 

sjukdomen. Mest sannolikt förekommer HIV i dessa länder (United Nations Aids, 2017) och 

eftersom denna variabel ingår i hälsoindikatorerna kan därav kan effekten på den ekonomiska 

tillväxten ge annat utfall om data hade existerat. Tolkning av variabel sker således med största 

försiktighet. På grund av detta utformas två regressionsmodeller, en utan HIV variabeln och 

en med HIV variabeln. Detta för att undersöka om den bristfälliga datan kan ge upphov till ett 

skevt resultat och om det föreligger stora skillnader med och utan variabeln. För att kunna 

analysera variablernas effekt på ekonomisk tillväxt i MUL-länderna uppstår följaktligen två 

regressionsmodeller: 

Û Modell 1: rBNPi = β0 – β1Hälsoinvesti + β2 lnBNPinitiali + β3Livslängdi + ϵi  

Û Modell 2: rBNPi = β0 – β1Hälsoinvesti + β2 lnBNPinitiali + β3Livslängdi – β4HIVi + ϵi 

Variablerna presenternas med b-symboler i regressionsmodellerna och som sedan ersätts med 

de faktiska koefficienterna när ett resultat presenterats. β0 utgör konstanten och indikerar 

interceptet. ϵ symboliserar representerar eventuella error i regressionsmodellerna.  

4.2.1. FÖRVÄNTADE SAMBAND 

Hälsoinvesteringar 

En ökning i statens hälsoinvesteringar skulle ge ett positivt utfall på ekonomisk tillväxt. 

Akhmat et. al. (2014) påvisade i sin studie att ekonomisk tillväxt har en signifikant effekt på 

sociala indikatorer ur ett långsiktigt perspektiv, som även tenderar att ha dubbelriktad 

kausalitet. Även Rivera och Currais (2014) fann att hälsoinvesteringar leder till en långvarig 

positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten. Sambandet förväntas således vara positivt med 

ett positivt tecken. Följaktligen kommer H0 att förkastas om det kalkylerade t-värdet för 

variabeln är mindre än det kritiska t-värdet. De ensidiga hypoteserna för denna variabel; 

Û H0: β3  ≤ 0 (negativt eller inget samband)  
Û H1: β3  > 0 (positivt samband)  
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Initial BNP per capita 

Enligt de teoretiska modellerna ovan skulle en ökning i initial BNP per capita minska den 

ekonomiska tillväxten i ett land. Detta kan förklaras utifrån fenomenet catch-up effekten då 

ett lägre initialt BNP i ett land innebär möjlighet för snabbare ekonomisk tillväxt. På samma 

sätt minskar ett högre initialt BNP i ett land möjligheten för snabbare ekonomisk tillväxt 

(Barro och Sala-i-Martin, 1992). Sambandet förväntas följaktligen vara negativt med ett 

negativt tecken. Därav kommer H0 att förkastas om det kalkylerade t-värdet är större än det 

kritiska t-värdet. De ensidiga hypoteserna för variabeln är; 

Û H0: βl ≥ 0 (positivt eller inget samband) 

Û H1: β1 <  0 (negativt samband) 

Förväntad livslängd 

Modellerna indikerar att den förväntade livslängden vid födsel påverkar BNP och den 

ekonomiska tillväxten i ett land positivt. Detta med utgångspunkt från tidigare genomförda 

forskningar där ökad förväntad livslängd har tenderat att ha en positiv effekt på ekonomisk 

tillväxt (Bloom et. al. 2001, Tsai et. al. 2010, Swift 2011, Hansen 2012, Boachie, 2016). Detta 

kan förklaras av humankapital och den endogena tillväxtteorin där en större andel friskare 

befolkning har möjlighet att bidra till landets produktion och således få inkomst att spendera 

på konsumtion (European Commission, 2005). Sambandet förväntas därför vara positiv med 

ett positivt tecken. Således kommer H0 att förkastas om det kalkylerade t-värdet för variabeln 

är mindre än det kritiska t-värdet. De ensidiga hypoteserna för denna variabel; 

Û H0: β2  ≤ 0 (negativt eller inget samband) 
Û H1: β2  > 0 (positivt samband)  

HIV 

Om andelen med HIV skulle öka skulle däremot BNP i landet sjunka, något som stöds från 

forskning av Akhmat et. al. (2014). Förväntningen överensstämmer även med tidigare teori 

kring hälsoaspekten. En hälsosam och frisk arbetskraft bidrar till ökad produktivitet, medan 

en ohälsosam person producerar mindre per arbetad timme samt är mindre flexibel och 

anpassningsbar för förändringar (European Commission, 2005). Sambandet förväntas därav 

vara negativt med ett negativt tecken. Alltså kommer H0 att förkastas om det kalkylerade t-

värdet är större än det kritiska t-värdet. De ensidiga hypoteserna för denna variabel; 

Û H0: β4  ≥ 0 (positivt eller inget samband) 
Û H1: β4  < 0 (negativt samband) 
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Innan regressionsanalyserna genomfördes i Gretl formulerades förväntningar på utfall baserat 

på tidigare forskning och teori, givet alla andra variabler konstanta. 

Tabell 4: Förväntade samband på ekonomisk tillväxt i regressionsmodellen: 

 

Tabell 5: Deskriptiv statistik av 48 observationer exklusive HIV variabeln: 

 

Tabell 6: Deskriptiv statistik av 37 observationer inklusive HIV variabeln: 

Koefficienter: Förklaring: Förväntat samband: 

β1 Hälsoinvesteringar per capita, US $  Positivt 

β2 Initial BNP per capita, US $, år 1995  Negativt 

β3 Förväntad livslängd i antal år vid födsel Positivt 

β4 Andel av befolkningen i % som har HIV, ålder 15 – 
49 

Negativt 

 Koefficienter: Förklaring: Medel: Median: Stdav: Min: Max: 

rBNPi  Årlig tillväxt i BNP per capita 

i % 

2,4 1,76 3,73 -8,2 19,4 

β1 Hälsoinvesteringar per capita, 
US $ 

47,26 28,42 65,86 8,2 365,41 

β2 Initial BNP per capita,  
US $, år 1995 

358,68 281,35 324,76 64,81 1445,66 

β3 Förväntad livslängd i antal  
år vid födsel 

56 56 10 43 69 

 Koefficienter: Förklaring: Medel: Median: Stdav: Min: Max: 

rBNPi  Årlig tillväxt i BNP per capita 

i % 

2,5 2,2 4,11 -8,2 19,4 

β1 Hälsoinvesteringar per capita, 
US $ 

38,09 25,83 49,68 8,2 308 

β2 Initial BNP per capita,  
US $, år 1995 

323,32 316,4 169,71 64,81 752,9 

β3 Förväntad livslängd i antal  
år vid födsel 

55 54 5,46 43 68 

β4 Andel av befolkningen i % 
som har HIV, ålder 15 – 49 

3,4 1,67 4,53 0,1 20,81 
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4.3. RESULTAT  
4.3.1. REGRESSIONSMODELL 1 

Tabell 7: Minsta kvadratmetoden exklusive HIV variabeln för alla länder med fullständig 

data. Resultatet presenteras i 3 olika modeller för att illustrera hur regressionens resultatet 

påverkas vid inkludering av ytterligare en oberoende variabel: 

Beroende variabel: BNP per capita tillväxt (genomsnitt år 1995 – 2015) 

Observationer: 42  

Standardavvikelser: I parenteserna  

T-värde: I kursivt  

Signifikansnivå: *     = 10 %             **   = 5 %             *** = 1 % 

Modeller: 1 2 3 

Oberoende variabler: Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Konstant  1,39750** 

(0,623993) 

2,240 

15,0399*** 

(4,18498) 

3,594 

8,75594** 

(3,87272) 

2,261 

Hälsoinvesteringar 0,0209914*** 

(0,00775122) 

2,708 

0,0316186*** 

(0,00706183) 

4,477 

 

0,0508496*** 

(0,00764764) 

6,649 

Log initial BNP per capita   -2,44417*** 

(0,743126) 

-3,289 

-3,26801*** 

(0,661947) 

-4,937 

Förväntad livslängd    0,182932*** 

(0,0452965) 

4,039 

R-squared 0,137512 0,362896 0,554226 

Adjusted R-squared 0,118762 0,330224 0,519034 

F-statistic  7,334056 11,10724 15,74835 

P-value 0,009468 0,000152 8,20e-07 
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4.3.2. REGRESSIONSMODELL 2 

Tabell 8: Minsta kvadratmetoden inklusive HIV variabeln för länder med fullständig data. 

Resultatet presenteras i 4 olika modeller för att illustrera hur regressionens resultatet påverkas 

vid inkludering av ytterligare en oberoende variabel: 

 

Beroende variabel: BNP per capita tillväxt (genomsnitt år 1995 – 2015) 

Observationer: 33   

Standardavvikelser: I parenteserna   

T-värde: I kursivt   

Signifikansnivå: *     = 10 %             **   = 5 %             *** = 1 % 

Modeller: 1 2 3 4 

Oberoende variabler: Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Konstant  0,383512 

(0,625620) 

0,6130 

11,8502*** 

(3,72554) 

3,181 

9,66873** 

(4,71873) 

2,049 

7,64430 

(5,10054) 

1,499 

Hälsoinvesteringar 0,0560247*** 
(0,0102212) 
5,481 

0,0622271*** 
(0,00687793) 
9,047 

0,0629086*** 
(0,00698392) 
9,008 

0,0627956*** 
(0,00697559) 
9,002 

Log initial BNP  
per capita 

 -2,06899*** 
(0,666067) 
-3,106 

-2,16871*** 
(0,683407) 
-3,173 

-2,26839*** 
(0,689238) 
-3,291 

Förväntad livslängd    0,0491529 
(0,0644826) 
0,7623 

0,0899966 
(0,0754779) 
1,192 

HIV     0,0902579 
(0,0869965) 
1,037 

R-squared 0,461901 0,734655 0,739867 0,749497 
Adjusted R-squared 0,446526 0,716965 0,712957 0,713711 
F-statistic  30,04376 41,53020 27,49383 20,94378 
P-value 3,73e-06 2,28e-09 1,27e-08 4,40e-08 
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Regressionsmodell 1: 

Û rBNPi = 8,75594 + 0,0508496Hälsoinvesti – 3,26801lnBNPinitiali + 0,182932Livslängdi  

Regressionsmodell 2: 

Û rBNPi = 7,64430 + 0,0627956Hälsoinvesti – 2,26839lnBNPinitiali + 

0,0899966Livslängdi + 0,0902579HIVi  

Slutsatsen kommer att analyseras utifrån regressionsmodell 2 där alla variabler ingår. 

Resultatet från båda regressionsmodellerna visar att samtliga oberoende variabler förutom 

initial BNP har ett positivt samband med den beroende variabeln BNP per capita. Variablerna 

hälsoinvesteringar och förväntad livslängd förväntades ha en positiv korrelation vilket 

överensstämmer i regressionsanalyserna. Variabeln initial BNP per capita förväntades 

påverka den ekonomiska tillväxten negativt vilket stämmer överens med resultatet. Variabeln 

HIV å andra sidan förväntades påverka den ekonomiska tillväxten negativt och därför 

stämmer inte resultatet överens med tidigare förutspådd hypotes och strider mot teori och 

resultat från tidigare forskning. 

Samtliga variabler inom både regressionsmodell 1 och 2 fick högre värden i de olika 

modellerna när en till variabeln tillades. Hälsoinvesteringar och initial BNP per capita innehar 

genomgående en stark signifikansnivå på 1 %, i både regressionsmodell 1 och 2. Variabeln 

för förväntad livslängd innehar stark signifikansnivå i regressionsmodell 1 tills HIV variabeln 

inkluderas i regressionsmodell 2, då visar den ingen signifikans alls. HIV variabeln saknar 

signifikans överhuvudtaget och kan således inte anses vara statistisk trovärdig. 

Utifrån det slutgiltiga resultatet i regressionsmodell 2 där alla variabler inkluderas, indikerar 

variabeln hälsoinvesteringar att en ökning med US $ 1 i statens hälsoinvesteringar per capita i 

ett land, skulle leda till en ökning i den ekonomiska tillväxten med cirka 0,06 %, givet alla 

andra variabler konstanta. Variabeln initial BNP per capita påvisar att en ökning med US $ 1 i 

initiala BNP per capita i ett land, skulle förorsaka en minskning i den ekonomiska tillväxten 

med cirka 2,27 %, givet alla andra variabler konstanta. Variabeln livslängd uppvisar att en 

ökning med 1 år i förväntad livslängd inom ett land, skulle öka den ekonomiska tillväxten 

med cirka 0,09 %, givet alla andra variabler konstanta. HIV variabeln visar att en ökning med 

1 % av människor med HIV i ett land, skulle resultera i en ökning i den ekonomiska tillväxten 

med cirka 0,09 %, givet alla andra variabler konstanta, vilket förefaller osannolikt i ett 
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verkligt scenario. Konstanten i modellen är 7,64430 vilket innebär att om alla variabler är lika 

med 0 kommer den ekonomiska tillväxten att vara 7,64430 %.  

Determinationskoefficienten (R2) är en betydelsefull siffra som visar hur stor del i 

variationerna i de oberoende variablerna som kan förklara variationen i den beroende 

variabeln. Detta värdet förbättrades avsevärt från regressionsmodell 1 till det slutgiltiga 

resultatet i regressionsmodell 2 när HIV variabeln togs med. R2 visar 0,749497 vilket tolkas 

som att cirka 75 % av variationen i tillväxten kan förklaras av förändringar i 

hälsoinvesteringar, initial BNP per capita, förväntad livslängd och HIV. Resterande 25 % är 

oförklarade. Justerad determinationskoefficient visar cirka 71 % vilket tyder på god kvalité.  

P-värdet visar hur stor sannolikheten är att koefficienterna skulle uppstå även om det inte 

skulle finnas något samband. Ett starkt samband påvisas av ett lågt p-värde vilket uppvisas i 

både regressionsmodell 1 och 2. T-värdet indikerar sannolikheten att en nollhypotes är sann. 

Om ett beräknat t-värde > kritiskt t-värde antyder det att nollhypotesen kan förkastas. Kritiska 

t-värdet beräknades i Gretl och blev 2,208. Enligt resultatet från Minsta kvadratmetoden i 

regressionsmodell 2 fick variablerna för hälsoinvesteringar och initial BNP per capita högre t-

värde än det kritiska t-värdet och således kan nollhypotesen förkastas i dessa scenarion. Det 

innebär att de förväntade sambanden överensstämmer med resultatet i regressionsanalysen. 

4.3.3. VARIANCE INFLATION FACTORS 

Test har utförts för att stärka regressionsanalysens trovärdighet och garantera att det inte 

förekommer någon perfekt multikollinearitet mellan variablerna. En stark multikollinearitet 

skulle utgöra ett problem då det indikerar att en eller fler oberoende variabler är perfekt 

korrelerade med varandra. Variance Inflation Factors (VIF) genomfördes för att testa 

korrelationen mellan variablerna. 1 är det minsta möjliga värdet då en viss korrelation alltid 

kommer att förekomma variablerna sinsemellan (Studenmund, 2014). En siffra över 10 

indikerar ett korrelationsproblem där variablerna korrelerar för mycket med varandra, vilket 

kan påverka och förmedla ett skevt resultat. I detta fall upptäcktes ingen perfekt 

multikollinearitet mellan variablerna utan samtliga erhöll acceptabla värden. Samtliga 

variabler fick bättre VIF-värden när HIV variabeln inkluderades och det motiverar därför 

variabelns relevans och vikt av att räknas med, trots bristfällig data. 
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Tabell 9: Sammanställning av resultat från VIF test: 

Koefficienter: Förklaring: VIF utan HIV: VIF med HIV: 

β1 Hälsoinvesteringar per capita, US $ 2,023 1,071 

β2 Initial BNP per capita, US $, år 1995 1,369 1,115 

β3 Förväntad livslängd vid födsel 1,634 1,436 

β4 Andel av befolkningen i % som har 

HIV, ålder 15 – 49 

 1,385 

 

4.3.2. RESIDUAL QQ-PLOT  

Dessa modeller visar undersökningens QQ-plot, Quantile-Quantile Plot, vilket är ett diagram 

som används för att bedöma giltigheten för ett dataset i en studie. Grundtanken är att beräkna 

det teoretiskt förväntade värdet för varje datapunkt baserat på distributionen i fråga. Om data 

följer den antagna fördelningen framkallar punkterna på QQ-plotten en rak linje 

(Studenmund, 2014).  

I denna undersökning ligger de observerade värdena i QQ-plotten på en relativt rak linje och 

avviker inte särskilt mycket från det förväntade värdet. En QQ-plot gjordes för alla variabler 

utom HIV, se Figur 3, för att sedan jämföra med en likadan som inkluderade HIV variabeln, 

se Figur 4. Det finns en påfallande skillnad mellan diagrammen där de observerade värdena 

tenderar att följa linjen med de förväntade värdena i större utsträckning när HIV variabeln är 

inkluderad. Det tyder återigen på att HIV variabeln, trots sin bristfälliga data, tillför relevans 

till analysen och bör vara inkluderad för att kunna undersöka hälsoindikatorernas effekt på 

ekonomisk tillväxt. 

                   
 
    Figur 3: QQ-plot utan HIV variabeln  Figur 4: QQ-plot med HIV variabeln 
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5.0. SLUTSATS 
5.1. DISKUSSION 
Det sammantagna resultatet ligger till största del i linje med föregående forskning. Utifrån 

regressionsmodell 2 kan variationen i ekonomisk tillväxt till 75 % förklaras av förändringar i 

hälsoinvesteringar, initial BNP per capita, förväntad livslängd och HIV. Resultatet 

överensstämmer med de förutspådda förväntade sambanden kring de oberoende variablernas 

effekt på ekonomisk tillväxt, förutom HIV variabeln. Variablerna för hälsoinvesteringar och 

förväntad livslängd vid födsel förväntades påverka ekonomisk tillväxt positivt, vilket likaså 

var utfallet i regressionsanalysen. Hälsoinvesteringar uppvisade en stark signifikansnivå på 1 

% vilket indikerar ett starkt statistiskt säkerställt samband till ekonomisk tillväxt. Det stärker 

resultat från tidigare studier av Akhmat et. al. (2014) samt Rivera och Currais (2014).  

I den deskriptiva statistiken över ländernas ekonomiska tillväxt och hälsoinvesteringar i 

storleksordning förväntades det finnas ett mönster mellan länder med hög ekonomisk tillväxt 

och länder med höga hälsoinvesteringar (Weil, 2014). Endast 5 av de 16 länderna i 

toppskiktet hade hög ekonomisk tillväxt och höga hälsoinvesteringar, vilket tyder på att inget 

enhälligt samband finns. Exempelvis hade landet Myanmar den näst högsta siffran i 

ekonomisk tillväxt, men lägst hälsoinvesteringar. Kiribati låg topp 3 bland höga 

hälsoinvesteringar, men i det lägsta skiktet angående ekonomisk tillväxt. Det indikerar 

följaktligen att ett land inte nödvändigtvis måste ha höga hälsoinvesteringar som en följd av 

hög ekonomisk tillväxt eller motsatsen vid analysering på landnivå för den specifika 

variabeln. Eftersom denna studie fokuserar på flera variabler och flera observationer inom 

hälsa och dess inverkan på ekonomisk tillväxt, kan inte en slutsats dras utifrån den deskriptiva 

statistiken.  

Initial BNP per capita förväntades ha en negativ effekt på ekonomisk tillväxt vilket påvisades 

i regressionsanalyserna. Resultatet samstämmer med det Barro (2001) förespråkar, nämligen 

att länder med lågt BNP per capita har möjlighet att få en snabbare ekonomisk tillväxt. 

Signifikansnivån är väldigt starkt på 1 % vilket indikerar att det finns ett starkt statistiskt 

säkerställt samband mellan denna variabel och tillväxt i BNP per capita.  

Variabeln för förväntad livslängd hade stark signifikansnivå på 1 % när HIV variabeln 

uteslöts men förlorade signifikans när HIV variabeln togs med. Nollhypotesen kan därför inte 

förkastas i en analys som innefattar samtliga variabler. Trots att den inte påvisar ett statistiskt 

signifikant samband, behålls ändå variabeln förväntad livslängd. Detta eftersom att variabeln 
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stödjs av teori och tidigare forskning av Barro (2001), Swift (2011), Hansen (2012), Boachie 

(2016) som visar att ökad livslängd ger positivt utfall på den ekonomiska tillväxten.  

Variabeln för andel av befolkningen i % som drabbats av HIV förväntades ha en negativ 

inverkan på ekonomisk tillväxt. Till skillnad från forskarna Frimpong och Adu (2014), som 

identifierade ett negativt samband i sin studie, fann uppsatsen en motsatt utgång i 

regressionsanalysen vilket förefaller osannolikt. En ökad andel av befolkningen som lider av 

HIV borde inte påverka den ekonomiska tillväxten positivt eftersom färre är arbetsdugliga och 

kan bidra till samhället (European Commission, 2005). Anledningen för det positiva 

sambandet kan bero på bristande data för de länder som undersöktes. Den inhämtade datan 

från Världsbanken var mest bristfällig gällande HIV där nästan 23 % av alla länder saknade 

siffror. Det kan grunda sig i den stigma som råder kring sjukdomen, vilket kan leda till 

ofullständig registrering på sjukhus samt statliga ageranden som negligerar problemet (United 

Nations Aids, 2014). Samtidigt saknades signifikans för denna variabel vilket implicerar att 

sambandet är inte är statistiskt säkerställt och att nollhypotesen inte kan förkastas. Därmed 

stärker det också tesen om att datan har gett ett skevt utslag. Valet att ändå inkludera denna 

variabeln motiveras av genomgående förbättrade resultat hos determinationskoefficienten i 

Minsta kvadratmetoden, VIF-testet samt i QQ-plotten när HIV variabeln inräknades. 

Syftet med denna uppsats var att bringa ett teoretiskt bidrag genom att undersöka hälsans 

inverkan på ekonomisk tillväxt i 48 MUL-länder under perioden 1995 – 2015. 

Frågeställningen löd; ”Leder en förbättrad hälsa till ökad ekonomisk tillväxt i världens minst 

utvecklade länder?”. Utifrån resultatet och ovan analys blir uppsatsens ekonomiska tolkning; 

ja, en förbättrad hälsa leder till ökad ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder. 

Ett nytt bidrag till forskningsområdet för hälsans inverkan på ekonomisk tillväxt har därmed 

framförts med fokus på MUL-länderna.   

Anledningen till varför MUL-länderna, som har sämst ekonomi globalt sett, inte satsar på 

befolkningens hälsa i större utsträckning eftersom det uppenbarligen leder till bättre ekonomi, 

grundar sig förmodligen främst i sociala- och miljömässiga problem. Länder som exempelvis 

Sudan, Yemen, Demokratiska republiken Kongo och Mali lider av interna konflikter, krig och 

oro. Länder som förslagsvis Bangladesh, Etiopien, Haiti och Nepal lider utav återkommande 

miljökatastrofer i form av översvämningar, jordbävningar och torka. Dessa incidenter fordrar 

ekonomisk uppbyggnad samtidigt som de kräver många människoliv. Därav finns inte 

resurser i form av humankapital eller finansiella medel att satsa på hälsosektorn i samma 
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utsträckning som länder med bättre ekonomisk utveckling och stabilitet. De är beroende av 

externt stöd för att kunna återuppbygga sin ekonomi och samhällsstruktur, och därmed 

befolkningens välmående. Samtidigt spelar den politiska aspekten en stor roll för både 

ekonomin och befolkningens hälsa. Korruption och diktatur kan vara bakomliggande orsaker 

till varför det inte investeras mer i hälsosektorerna inom MUL-länderna. 

5.2. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Ämnet kommer sannolikt att ligga till grund för kommande forskning. Dels i mindre 

utvecklade länder, men även i länder som definieras som höginkomst- och välutvecklade 

länder. Det med hänsyn till att världens befolkning blir allt äldre vilket medför ökade 

kostnader för äldrevård, en större andel av befolkningen som inte är aktiva i arbetslivet, fler 

kroniska sjukdomar och beroende av immigration av yngre generationer. Följden av detta på 

den ekonomiska utvecklingen inom länderna blir således en nytt intressant forskningsområde. 

Vidare forskning inom samma område som ligger till grund för uppsatsen skulle kunna 

inkludera mer landspecifika lösningar som tar hänsyn till variationer inom länderna. Även att 

studera sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt i länder som upplevs vara homogena 

utifrån en mängd faktorer, för att kunna finna förklaring på hur världens ojämlika uppdelning 

kan lösas. Eftersom HIV variabeln utgjorde svårigheter i mätningen av dess effekt på 

ekonomisk tillväxt, skulle fortsatta studier även kunna genomföras med fokus på andra 

folkhälsosjukdomar. Detta för att inkludera sjukdomsaspekten. Ytterligare förslag på fortsatta 

studier skulle vara en undersökning av motsatt samband, alltså den ekonomiska inverkan på 

hälsa. Flera studier har nyligen upptäckt eventuellt samband på lågkonjunkturers positiva 

inverkan på hälsan genom staternas expansiva penningpolitik.  
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7.0. BILAGA 

Tabell 10: Sammanställning av all data från alla länder. Hämtat från Världsbanken 2017-04-

29:

 
	


