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Sammanfattning 
 

Produktionsteori har varit ett centralt område inom nationalekonomin sedan början på 1900-

talet. Förståelse för vilka insatsfaktorer som bidrar till produktion, samt andelen med vilken de 

bidrar, är av intresse för såväl nationer som företag. Estimeringar av produktionsfunktioner har 

överlag fokuserat på nationer. Den stora mängd data som finns i Sverige ger en närmast unik 

möjlighet att estimera produktionsfunktioner för län inom ett land. Syftet med studien är att 

estimera svenska läns produktionsfunktioner med hjälp av regionala data. Länens 

produktionsfunktioner kommer därefter att jämföras för att åskådliggöra eventuella regionala 

skillnader och jämföra länens sparande med den konsumtionsmaximerande sparandenivån ”The 

Golden Rule”. Följande frågeställning har besvarats: 

Hur ser produktionsfunktionerna ut för svenska län, och hur väl överensstämmer länens 

sparande med ”The Golden Rule of Savings”? 

Som tidigare nämnt har forskning som ämnat estimera produktionsfunktioner fokuserat på 

nationella jämförelser. Studien bidrar med en ny infallsvinkel där län inom ett land jämförs med 

varandra. Det teoretiska ramverket består i huvudsak av produktionsteori, tillväxtteori och 

sparbeteende.  

Studiens metodologi består av regressionsanalys på data hämtad från SCB. Studiens deskriptiva 

data visar att länen med de stora städerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne har högst 

BRP, arbetskraft, kapitalstock och humankapital. Regressionsanalysen visar att Kronoberg är 

det län med högs kapitalstocksbidrag på 0,85 medan Jämtland har det lägsta på 0,04. Alla län 

förutom Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Halland har ett kapitalstocksbidrag på över 

0,4. 

Givet vissa problem med modellen är de absoluta siffrorna för länens kapitalstocksbidrag inte 

helt trovärdiga. Däremot är relationen mellan länen fortsatt relevant. Kapitalstocken i 

Kronoberg får anses användas på ett effektivt sätt medan kapitalstocken i bland annat 

Västernorrland och Gävleborg kan användas bättre. Studiens implikationer grundar sig även på 

denna analys, där län med låg kapitalstockseffektivitet teoretiskt sett kan lära sig av län med 

hög kapitalstockseffektivitet. 
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1. Inledning 
 

Inledningskapitlet kommer att presentera studiens bakgrund, syfte och frågeställning. Det är 

utifrån denna bakgrund som arbetet tar sitt avstamp och som även kommer att utvecklas vidare 

i teorikapitlet. Inledningskapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
  

Teorier kring produktionsfunktioner har sedan dess introduktion under tidigt 1900-tal varit 

centrala för det nationalekonomiska forskningsfältet. Betydande forskning har lagts ner på att 

försöka identifiera och optimera produktionsfunktionen till att överensstämma med alla 

tänkbara verkliga scenarion (Mishra, 2010). Utopin har varit en perfekt produktionsteori som 

kan användas som grund för stora och svåra beslut för såväl företag som statsapparater (Phelps, 

1961).  

Alla ekonomer är dock inte lika övertygade om produktionsteorins storhet. Likt de flesta stora 

teorier har den under åren genomgått perioder av betydande kritik. Det har argumenterats att 

produktionsteorins värde ligger i att det ger lärare någonting enkelt och trovärdigt att lära ut, 

även om det är felaktigt. De många försöken att helt diskreditera teorins värde och användbarhet 

ses av vissa forskare som ett försök att få ett abrupt slut på den neoklassiska ekonomiska eran. 

Oavsett vilken sida man står på är det så att när det kommer till tillgångssidan av 

nationalekonomin är produktionsteorin fortsatt den stora stöttepelaren (Mishra, 2010).  

Det huvudsakliga intresset för produktionsteori grundar sig i en möjlighet för nationer och andra 

aktörer att ta reda på vilka inputs som krävs för att producera dess outputs, och till vilken andel 

dessa inputs bidrar till produktionen. Produktionsteori har således policyrelevans då det går att 

ta stora och viktiga beslut givet den information som funktionen ger. Givet trovärdiga 

produktionsfunktioner och en solid produktionsteori kan beslut tas kring exempelvis hur 

mycket som bör investeras i utökad arbetskraft, kapitalstock eller högre humankapital.  

Produktionsteori har överlag fokuserat mot nationella analyser och jämförelser, möjligen med 

anledning av bristande datamaterial på lokala eller regionala nivåer. Där möjligheter finns är 

den regionala nivån av klart intresse. Den lokala data som SCB årligen samlar in i Sverige ger 

en närmast unik möjlighet att ändra analysens fokus från den nationella nivån till den regionala. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan jämförelser för länder och regioner är att det mellan länder 
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kan finnas en stor variation i dess socioekonomiska förutsättningar. Saker som lagar och 

politiskt styre kommer att ha en påverkan på de nationella jämförelserna medan en jämförelse 

mellan olika regioner kommer att få sin variation från saker som befolkningsmängd, 

tillgänglighet till naturresurser och eventuella kulturella skillnader mellan regionerna.  

Sparande och sparbeteende är även det ett stort ämne för ekonomer. En nations sparande och 

bytesbalans säger som regel något om den generella balansen i ekonomin. Ett talande exempel 

på detta är förre FED-chefen Ben Bernankes välkända kommentarer på hur det östasiatiska 

sparandet varit en bidragande faktor till det stora underskott USA dragits med under flera år i 

något han kallade ”The Global Savings Glut” (Bernanke, 2005).  

Bernankes teori tar sitt avstamp i den östasiatiska krisen under 90-talet. I dess eftermäle ökade 

de östasiatiska nationernas sparande och investerades till stor del i dollar. Det stora inflödet 

kapital till den amerikanska ekonomin ledde till valutaapprecieringar och ett växande 

börsvärde. Den amerikanska befolkningen blev således ansenligt rikare på kort tid, vilket ledde 

både till högre import och lägre export givet apprecieringen av dollarn samt lägre andel 

sparande på grund av ett antagande om fortsatt hög börsavkastning (Bernanke, 2005). 

Kombinationen resulterade enligt Bernankes teori i ett stadigt stigande underskott i den 

amerikanska bytesbalansen som sedan fortgått under en längre period, och påstås alltså ha sin 

början i ett högt sparande hos de östasiatiska länderna.  

Ett balanserat sparande blir således viktigt för världsekonomin i stort. Det leder fram till frågan 

vad som är ett balanserat sparande? Edmund Phelps (1961) kunde under 60-talet matematiskt 

visa att det givet vissa antaganden gick att definiera en konsumtionsmaximerande sparandenivå. 

Enligt Phelps var målet med ekonomin i stort att maximera nyttan för hushållen, vars nytta 

kommer från konsumtion. En optimal nivå av sparande blir således den nivå som maximerar 

konsumtionen i ekonomin i stort och fås alltså av den sparandekvot han valde att benämna som 

”The Golden Rule of Savings” 

Ambitionen med detta arbete är att föra samman dessa två områden, produktionsteori och 

sparandet, och applicera dem på svenska län. Som tidigare nämnt har forskning och arbeten 

kring produktionsteorin fokuserat på nationella jämförelser, det finns således ett tomrum att 

fylla genom att fokusera analysen och jämförelsen på län istället för nationer. Studien ämnar ge 

en djupare inblick i hur produktion inom ett land kan variera mellan län, och vilka faktorer som 

kan vara bidragande till variationen. Studiens resultat har potentiellt policyrelevans då 
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informationen kan ligga som grund för regionalt beslutsfattande eller optimeringsbeteende, 

givet att resultatet i slutändan är trovärdigt.   

1.2 Frågeställning 
 

Den frågeställning som studien ämnar besvara är: Hur ser produktionsfunktionerna ut för 

svenska län, och hur väl överensstämmer länens sparande med ”The Golden Rule of Savings”? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att estimera svenska läns produktionsfunktioner med hjälp av regionala 

data. Länens produktionsfunktioner kommer därefter att jämföras för att åskådliggöra 

eventuella regionala skillnader och analysera vad dessa skillnader kan bero på. Vidare ämnar 

studien att jämföra länens faktiska sparande samt hur utvecklingen av sparandet ser ut i relation 

till den konsumtionsmaximerande nivå som ges utav ”The Golden Rule”. 

2. Teoretisk referensram 

Det teoretiska fundamentet för detta arbete kommer i huvudsak att bestå av teorier kring 

produktionsfunktioner, tillväxtteorier och teorier kring sparande. På många sätt är 

forskningsområdet tillväxtteori sprunget ur utvecklingen av produktionsteori och 

referensramen kommer därav att följa den kronologiska ordningen. När det gäller 

produktionsteori är Cobb-Douglas funktionen den naturliga startpunkten för området i stort och 

även den som kommer att användas i detta arbete. 

Tillväxtteori kommer att diskuteras utifrån exogena- och endogena tillväxtmodeller där Solow- 

och Harrod-Domar modellen kommer att ligga som grund för de exogena modellerna och 

Romermodellen för de endogena. En förlängning av tillväxtteorin ledde till forskning kring 

optimeringsbeteende, där det kunde fastställas att givet vissa antaganden kunde en optimal nivå 

konsumtion erhållas genom en viss nivå av sparande som kallas ”The Golden Rule of Savings”.   

Teoridelen kommer att avslutas med en överblick över ämnet sparbeteende. Därefter följer en 

presentation över hur teorierna kommer att tillämpas i detta arbete och de matematiska 

deriveringar som ligger som grund för det fortsatta arbetet.  
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2.1 Cobb-Douglas produktionsfunktion 

 

Den vanligaste produktionsfunktionen introducerades 1927 av Knut Wicksell, men 

populariserades av Paul Douglas och Charles Cobb och kallas för Cobb-Douglas 

produktionsfunktion (Biddle, 2012). Cobb-Douglas förhållandet stipulerar att förändringar i 

produktion eller output beror på förändringar i kapitalstock, förändringar i arbetskraften och 

har även utvecklats till att inkorporera förändringar i såväl den teknologiska utvecklingen som 

humankapital. Dess applicerbarhet på faktiska ekonomiska skeenden samt förmåga att visa på 

samband mellan förändringar i output och insatsfaktorerna innebar att funktionen var ett viktigt 

genombrott för det nationalekonomiska fältet (Biddle, 2012).  

Den ursprungliga Cobb-Douglas funktionen kan skrivas:  

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎𝑿𝟏𝒊
𝜷𝟏

𝑿𝟐𝒊
𝜷𝟐

 

Där Yi är output av i, X1i är input av arbetskraft, X2i är input av kapital, β1 är arbetskraftsandelens 

bidrag till output, β2 är kapitalandelens bidrag till output (Kleyn et al., 2017). Trots sin enkelhet 

har Cobb-Douglas funktionen visat sig stämma relativt väl överens med hur det faktiska 

förhållandet ser ut mellan output och input vilket bidragit till dess popularitet (Biddle, 2012).  

Trots detta finns det brister att diskutera. Mycket av den tidiga kritiken mot Cobb-Douglas var 

att dess framkomst baserades på en strävan mot en fördelaktig matematisk form snarare än på 

ett faktiskt förhållande som gick att skönja i den riktiga världen. Vidare påstods det att ingen 

rent teoretiskt sammansatt modell kan fullt fånga den kaotiska natur som världens företag möter 

i sin vardag (Biddle, 2012). Allt eftersom Cobb-Douglas funktionen utvecklades började den 

appliceras på hela ekonomier snarare än på separata företag. Genom att aggregera arbetskraft 

och kapitalstock över hela ekonomin försökte forskare förutspå framtida tillväxt för hela 

ekonomin (Mishra, 2010). Denna forskningsansats utmynnade i sitt egna forskningsområde, 

tillväxtteori, vilket presenteras senare.  

Metoden att aggregera arbetskraft och kapitalstock över hela ekonomier skapade dock en debatt 

mellan forskare inom nationalekonomin som kallades ”kapitalkontroversen”. Ena sidan ansåg 

att aggregeringen gav goda approximationer och således var ett viktigt och kraftfullt analytiskt 

verktyg. Den opponerande sidan ansåg att det inte var rimligt att estimera en hel ekonomis 

produktion enbart genom att aggregera arbetskraft och kapital, utan hävdade att detta helt 
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förbisåg många företagsspecifika faktorer som i verkligheten spelar stor roll för produktionen 

(Mishra, 2010).   

Oavsett vilken sida av diskussionen som anses ha lagt fram de starkaste argumenten kvarstår 

det faktum att Cobb-Douglas än idag är ett fundament för estimering av produktion vilket visar 

på fortsatt validitet och därför meriterar sin närvaro i fortsatta studier i ämnet. 

Vare sig det var en drivande faktor i dess framställning eller inte, så har Cobb-Douglas 

funktionen fördelaktiga matematiska egenskaper. Genom att logaritmera båda sidor av 

funktionen kan den skrivas om till: 

𝐥𝐧 𝒀𝒊 = 𝐥𝐧 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝑿𝟏𝒊 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝑿𝟐𝒊 + 𝒖𝒊 

Där β1 och β2 kan tolkas som elasticiteter för kapital och arbetskraft, och summan av de båda 

representerar produktionens skalavkastning (Kleyn et al., 2017). Den logaritmerade 

matematiska formen innebär att funktionen relativt enkelt kan skattas med hjälp av en 

regressionsanalys med OLS och tidsseriedata. 

2.2 Tillväxtteori 

 

Som tidigare nämnt gav introduktionen av Cobb-Douglas upphov till olika nya inriktningar 

inom nationalekonomin. En av dessa inriktningar var tillväxtteori. Tillväxtteori behandlar 

ämnet om hur länder eller regioners ekonomier växer baserat på olika insatsfaktorer och mäts 

generellt som ökad BNP eller produktion (Mishra, 2010). Området tillväxtteori kan delas in i 

två inriktningar, exogen- och endogen tillväxteori. De två olika inriktningarna är i grunden 

relativt lika, men skiljer sig i synen på uppkomsten av teknologisk utveckling.  

Den exogena tillväxtteorin ser på teknologisk som en exogen faktor, alltså något som sker 

utanför modellen och därav inte går att påverka. Den har överlag dominerats av Solow- och 

Harrod-Domar modellen där Solow på många sätt är en vidareutveckling av Harrod-Domar 

(Snowdon, 2009). Solowmodellen kan i generell form skrivas som: 

𝒀 = 𝑨𝒕, 𝑭(𝑲, 𝑳) 

Där Y är output, K är kapital, L är input av arbetskraft och At är den exogena nivån av teknologi 

(Snowdon, 2009).  

Solowmodellen besitter intressanta egenskaper. Exempelvis kommer Solowmodellen givet 

konstant skalavkastning att för alla värden av K och L över noll att visa positiv men avtagande 
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marginalavkastning för både kapital och arbetskraft (Solow, 1956). Det innebär alltså att varje 

ytterligare enhet arbetskraft och kapital kommer att öka produktionen mindre än den tidigare. 

Antagandet om konstant skalavkastning i Solowmodellen, såväl som Harrod-Domar, innebär 

att en ökning av insatsfaktorerna med en faktor λ kommer även att öka produktionen med λ 

(Solow, 1956).  

Medan Solowmodellen rönt framgångar i forskningsvärlden har den inte klarat sig utan kritik. 

Delar av kritiken har riktat sig mot antagandet att teknologisk utveckling är en exogen faktor, 

och således något vi bara ”får” utifrån och inte kan påverka. Många hävdade istället att det är 

möjligt att påverka takten av den teknologiska utvecklingen (Romer, 1990). Detta ledde senare 

till den andra förgreningen av tillväxtteorin som handlar om endogena tillväxtmodeller. 

När det handlar om endogena tillväxtmodeller var det Paul Romer som på många sätt 

revolutionerade området. Istället för att hålla teknologisk utveckling som en exogen faktor 

ansåg Romer att företag kunde öka kvalitén på sina varor och sin produktionsprocess genom att 

investera i forskning och utveckling. Således var den teknologiska utvecklingen beroende av 

investeringar i forskning och utveckling snarare än en helt utomstående faktor (Romer, 1990).  

Då forskning och utveckling bedrivs av människor, snarare än med hjälp av kapital får det vissa 

implikationer för utvecklingen av tillväxt. Företag tvingas offra delar av sin kortsiktiga 

produktionskapacitet genom att allokera arbetskraft och humankapital till forskning snarare än 

produktion för att göra större vinster i framtiden. Det innebär också att ekonomier med större 

tillgång till humankapital kommer att växa snabbare då de har mer arbetskraft att allokera till 

både produktion och forskning och utveckling (Romer, 1990). 

Efter det att Solowmodellen introducerades började forskare diskutera optimeringsbeteende. 

Denna diskussion baserad på Solow och Cobb-Douglas gav upphov till teorier kring 

tillväxtkonvergens och optimala nivåer av sparande och konsumtion. När det talas om Solow 

och Romer är det ofta i sammanhang kring om ekonomier ur ett långsiktigt perspektiv kommer 

att konvergera mot en gemensam produktionsnivå eller inte, där de båda modellerna står för 

opponerande åsikter (Snowdon, 2009). Konvergensdiskussionen i sig är intressant och 

inflytelserik, men saknar relevans för detta arbete och kommer således inte att diskuteras vidare. 

Ur diskussionen om optimeringsbeteende föddes däremot tanken om en ”Golden Rule of 

Savings”, en optimal nivå av sparande som maximerar en ekonomis konsumtion (Phelps, 1961). 

Pionjären av teorin kring ”The Golden Rule of Savings” var Edmund Phelps som 1961 skrev 

en artikel i ämnet. Artikeln tar sin början i frågan ”hur når vi optimal tillväxt?” och antar vidare 
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en konstant teknologisk tillväxt och befolkningsökning vilket leder till att den drivande faktorn 

för tillväxt är investeringar. Givet dessa antaganden försökte sedan Phelps visa på att det finns 

en optimal investeringspolicy som generar maximal tillväxt och välstånd (Phelps, 1961). Teorin 

kring ”The Golden Rule” antar ett långsiktigt perspektiv där vi vet att investeringar är lika med 

sparande, varpå den optimala investeringspolicyn är likställt med en optimal nivå av sparande. 

Med utgångspunkt i Solowmodellen och med hjälp av Cobb-Douglas produktionsfunktion 

kunde Phelps (1961) visa att på lång sikt kommer den nyttomaximerande nivån av sparande att 

vara lika med kapitalets bidrag till output. Givet den Cobb-Douglas funktion som presenterats 

tidigare: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎𝑿𝟏𝒊
𝜷𝟏

𝑿𝟐𝒊
𝜷𝟐

𝒆𝒖𝒊 

Kommer den optimala nivån av sparande ges av kapitalandelens bidrag till produktionen, 

𝜷𝟐. Under åren som efterföljde Phelps första publikation uppstod det diskussioner huruvida 

matematiken som låg till grund ”The Golden Rule” stämmer och ifall det verkligen var den 

enda konsumtionsmaximerande sparandenivån. Den första kritiken mot modellen var att det 

inte kunde direkt bevisas att sparandet i ”The Golden Rule” skulle vara bättre än alla andra 

nivåer av sparande. ”The Golden Rule” maximerade visserligen konsumtionen, vilket i sig är 

nyttomaximerande, men framförallt Phelps ansåg att han och flera andra forskare kunde få fram 

samma konsumtionsmaximering med helt andra sparnivåer (Phelps, 1962). ”The Golden Rule” 

kunde på så sätt inte vara den ensamt optimala nivån, då det kunde visas att andra nivåer skulle 

ge samma effekt. Motargumentet mot detta var att medan det förvisso inte gick att otvetydigt 

bevisa att sparnivån var direkt bättre än alla andra gick det att matematiskt bevisa att det 

omöjligen kunde finnas någon nivå som var bättre (Pearce, 1962). Phelps ansåg på så sätt att 

”The Golden Rule” var både viktig och relevant. 

Vidare argumenterades det att de antaganden som gjorts för att nå fram till det ursprungliga 

resultatet var för drastiska för att kunna översättas till den riktiga världen och därför inte erbjöd 

någon direkt relevans (Pearce, 1962). Phelps gick sedermera med på att de praktiska 

implikationerna av ”The Golden Rule” var små, men hävdade att de teoretiska kunskaper som 

teorin för med sig inte skulle försummas. Sett ur ett långt perspektiv kommer ekonomier vars 

sparande inte är i enlighet med regeln någon gång under en obestämd framtid vara ineffektiv 

och även om det är omöjligt att säga när det inträffar, kan vetskapen om att så faktiskt är fallet 

vara nyttig (Phelps, 1965). 
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Likt Cobb-Douglas har såväl Solow- som Romermodellen utvecklats genom nya ansatser eller 

genom att inkorporera nya faktorer (Sala-I-Martin, 1997). När det gäller tillväxtteori är det dock 

till stor del dessa två modeller som legat till grund för vidareutvecklingen och kan ses som 

fundamenten för forskningsområdet. Det är också anledningen till att övriga modeller inte 

kommer att presenteras i detta arbete.  

När det gäller ”The Golden Rule” så består studiens syfte i att estimera produktionsfunktioner 

för svenska län och jämföra kapitalandelens bidrag till output med det faktiska sparandet. Givet 

detta är det viktigt att läsaren får en inblick i bakgrunden till regeln och vad den egentligen 

säger. De praktiska implikationerna från Sparandenivån i ”The Golden Rule” är alltjämt små. 

Däremot öppnar jämförelsen upp för en mer intressant och uttömmande analys. Det ger studien 

ett något större djup vilket meriterar dess närvaro i studien trots den kritik som riktats mot 

regeln. 

2.3 Sparbeteende 
 

Individers sparbeteende har länge varit ett ämne för forskare att studera och området har 

präglats av namn som Keynes och Modigliani. En av de mest banbrytande teorierna i området 

stod Keynes för. Keynes huvudsakliga bidrag var den nu generellt accepterade tesen att på lång 

sikt kommer sparande alltid att vara lika med investeringar (Keynes, 1937). Det stod i kontrast 

mot de tidigare teorierna vilka hävdade att räntan bestämdes av utbud och efterfrågan på 

sparande. Det skulle i förlängningen leda till att sparande och investeringar tvingas till jämvikt 

med hjälp av mekanismerna kring räntenivån. Keynes visade istället att sparande alltid måste 

vara lika med investeringar oavsett vilken räntenivå som gäller, vilket resulterade i att tidigare 

forskning i området blev irrelevant (Lerner, 2013). 

Området sparbeteende har efter Keynes bidrag fokuserat på bland annat demografiska faktorer. 

En av teorierna inom området kallas ”Livscykelhypotesen” från Modigliani och Brumberg. 

Livscykelhypotesen grundar sig i att individer maximerar sin nytta sett över hela sin livscykel 

genom att allokera sin diskonterande livstidsinkomst till olika perioder i livet (Modigliani & 

Brumberg, 1954). Något utvecklat betyder detta att under livets yngre år är behovet av inkomst 

och sparande lägre, då barn generellt blir försörjda av sina föräldrar. När människor sedan når 

arbetsför ålder ökar såväl inkomst som sparande då eventuella skulder som uppkommit tidigare 

i livet måste betalas av, eventuell familj måste försörjas och den egna personliga framtiden 

måste säkras. Därefter sjunker både inkomst och sparande igen då pensionsåldern nås och 



9 
 

individerna lever på de besparingar som gjorts tidigare i livet. Implikationen av detta blir att 

ålder kommer att påverka sparande, där hög ålder generellt innebär ett lägre sparande (Das & 

Ray, 2012). 

En studie i ämnet sparbeteende genomfördes i USA under 2008 vilken indikerade att 

humankapital kan påverka hur individer sparar. Studien grundar sig i det faktum att 

löneskillnaderna mellan individer som studerat på college och de som inte gjort det har växt 

under de senaste årtiondena. Vidare hävdar studien att föräldrar föredrar att spara pengar till att 

skicka sina barn till college, snarare än att spara pengar till framtida arv givet att avkastningen 

på den investeringen är bättre än alternativet. Förhållandet mellan ökade investeringar i 

humankapital och sparande tycks inte heller vara symmetriskt. En ökning av investeringar i 

humankapital på en procent visade sig kunna sänka aggregerat sparande med två procent 

(Chanda, 2008). Det innebär alltså ett negativt förhållande mellan humankapital och sparande, 

där högt humankapital leder till lågt sparande.  

Det bör här noteras att studien är genomförd i USA och dess antaganden är klart fokuserad 

kring den amerikanska ekonomin vilket gör att dess applicerbarhet på den svenska ekonomin 

går att diskutera. Området är dock intressant, och den data som senare kommer att användas i 

detta arbete innefattar humankapital vilket gör att teorin kan testas på svenska län vilket 

potentiellt genererar en mer intressant analys. 

2.4 Tillämpning 
 

Medan det är viktigt att ha en förståelse för den teoretiska grunden för arbetet är de citerade 

teorierna överlag mångfacetterade och kan användas på ett flertal olika sätt. Det är därför 

relevant att ge läsaren en inblick i hur teorierna kommer att tillämpas i detta arbete och i 

förlängningen vad som ligger som grund för arbetets analys, det kommer därför att presenteras 

här. 

Arbetet tar sitt avstamp i den neoklassiska och exogena tillväxtteorin med ett antagande om 

konstant skalvavkastning. Enligt Harrod-Domar kan tillväxten i kapital skrivas som: 

𝑲 ̇ =  𝒔𝒀 – δ𝑲 

Där �̇� är tillväxten i kapital, s är sparkvoten, Y är total produktion, δ är deprecieringstakten av 

kapital och K är totalt kapital. Genom att dividera båda sidor med K får vi förändringstakten i 

kapital vilket då kan skrivas: 
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�̇�

𝑲
= 𝒔

𝒀

𝑲
− 𝜹 

Vi söker efter den långsiktiga jämvikten vilken erhålls i något som kallas ”steady state”. 

Förutsättningen för steady state är: 

�̇�

𝑲
=  

�̇�

𝒀
=  

�̇�

𝑵
= 𝒏 

Då förändringen i kapital är lika med förändringen i output som även är lika med förändringen 

i populationsmängden. Genom att använda detta vet vi att: 

𝒔 
𝒀

𝑲
−  𝜹 = 𝒏 

Vilket kan skrivas om till: 

𝒀

𝑲
=

𝒏 + 𝜹

𝒔
 

Vidare antas konsumtionen vara lika med produktion minus sparande, alltså: 

𝑪 = 𝒀 − 𝑺 

Genom att skriva om formeln från Harrod-Domar får vi att: 

𝒔 = (𝒏 + 𝜹)
𝑲

𝒀
 

Vilket ger 

𝒔 ∗ 𝒀 = (𝒏 + 𝜹)
𝑲

𝒀
∗ 𝒀 

Som blir: 

𝒔 ∗ 𝒀 = (𝒏 + 𝜹) 𝑲 

Där s * Y är sparandet i en ekonomi. Genom att använda detta i konsumtionsformeln får vi: 

𝑪 = 𝒀 − (𝒏 + 𝜹) 𝑲 

Den optimala konsumtionsnivån fås av att derivera konsumtionsformeln med avseende på 

kapital, alltså: 

𝒅𝑪

𝒅𝑲
=  

𝒅𝒀

𝒅𝑲
− 𝒏 + 𝜹 = 𝟎 
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Där  
𝒅𝒀

𝒅𝑲
 är lika med marginalprodukten av kapital (MPK) vilket även kan skrivas: 

𝑴𝑷𝑲 = 𝒏 + 𝜹 

Utnyttjar vi detta i Harrod-Domar modellen: 

𝒔
𝒀

𝑲
= 𝒏 + 𝜹 = 𝑴𝑷𝑲 

Där vi kan skriva: 

𝑴𝑷𝑲 =
𝒅𝒀

𝒅𝑲
= 𝒀´ 

Vilket är detsamma som: 

𝒔 =
𝑲 ∗ 𝑴𝑷𝑲

𝒀
 

Den optimala nivån av sparandekvoten kan då definieras som:  

𝒔 =
𝒀′ ∗ 𝑲

𝒀
 

Vi antar en Cobb-Douglas produktionsfunktion där: 

𝒀 = 𝑨 ∗ 𝑲𝜶𝟏 ∗ 𝑵𝜶𝟐 ∗ 𝑯(𝟏−𝜶𝟏−𝜶𝟐) 

Där Y är produktionsnivå, A är den exogena teknologiska utvecklingen, K är kapitalstock, N 

är arbetskraft och H är humankapital. Genom att derivera Y med avseende på K får vi att: 

𝒀′ = 𝜶𝟏 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲𝜶𝟏−𝟏 ∗ 𝑵𝜶𝟐 ∗ 𝑯(𝟏−𝜶𝟏−𝜶𝟐) 

Vilket leder till att den optimala sparkvoten kan skrivas som: 

𝒔 =
𝜶 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲𝜶𝟏−𝟏 ∗ 𝑵𝜶𝟐 ∗ 𝑯(𝟏−𝜶𝟏−𝜶𝟐) ∗ 𝑲

𝑨 ∗ 𝑲𝜶𝟏 ∗ 𝑵𝜶𝟐 ∗ 𝑯(𝟏−𝜶𝟏−𝒂𝟐)
 

De termer som blir kvar ger definitionen av ”The Golden Rule”, alltså: 

𝒔 = 𝜶 ∗ 𝑲−𝟏 ∗ 𝑲 = 𝜶 

Vilket säger att den sparandenivå som maximerar konsumtionen givet en Cobb-Douglas 

funktion och konstant skalavkastning är lika med kapitalandelens bidrag till produktionen. 

Tilläggas bör att det är möjligt att lägga till fler variabler i Cobb-Douglas funktionen och fortsatt 

få samma resultat givet antagandet om konstant skalavkastning.  
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3. Metod 
 

En studies metodologiska tillvägagångsätt beror i huvudsak på hur frågan som ska undersökas 

är ställd. Då syftet med denna studie är att estimera svenska läns produktionsfunktioner och 

jämföra dessa med ”The Golden Rule” har metodologin bestått av tre huvudsakliga delar, 

datainsamling, databearbetning och analysmetod. Metodkapitlet kommer att presentera hur 

dessa tre delar har behandlats under arbetet och avslutas med att kritisk granska både den metod 

och de variabler som använts. 

3.1 Datainsamling 

Studiens datainsamling bestod av att söka efter och samla in relevant data från SCB. Då studien 

bygger på en regional analys var det viktigt att relevant data var uppdelad över svenska län. De 

variabler som användes var data för produktion, arbetskraft, kapitalstock och humankapital. 

SCB har långtgående data på de olika länens bruttoregionprodukt (BRP) i deras regionala 

räkenskaper. BRP är en regionalfördelad BNP och anger således hur mycket samtliga Sveriges 

län producerar i miljoner kronor. I studiens analys kommer BRP att fungera som beroende 

variabel. I de regionala räkenskaperna fanns även data för medelantal sysselsatta per län vilket 

kommer att användas som oberoende variabel och indikator för arbetskraft.  

Att hitta ett bra estimat för länens kapitalstock var ett större problem. Det finns begränsat med 

data på Sveriges kapitalstock överlag, än mindre på kapitalstock uppdelat efter Sveriges län. 

Kapitalstocken är i sig ett komplicerat mått då det inte är helt klart vad det egentligen bör 

innehålla.  Relativt klart är att den kapitalstock företagen innehar och använder i sin produktion 

bör innefattas. Därtill går det att diskutera huruvida saker som vägar, infrastruktur och andra 

allmännyttor ska innefattas i begreppet då de på ett eller annat sätt används i produktionen. Det 

som kommer att innefattas i begreppet kapitalstock i denna studie är företagens fasta 

kapitalstock. 

Då det inte gick att hitta någon exakt data på länens kapitalstock kommer ett eget estimat att 

användas. Denna bygger på existerande statistik från SCB över dels hur mycket fast 

kapitalstock som används inom alla Sveriges olika näringsgrenar och dels på hur många 

individer inom varje län som arbetar inom dessa näringsgrenar. Via input-output tabeller ifrån 

SCB erhölls data på den fasta kapitalstock som används i Sveriges produktion uppdelat efter 
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näringsgren. Då studien ämnar analysera regionala skillnader var det nödvändigt att kunna dela 

upp den totala fasta kapitalstocken efter de svenska länen.  

För att möjliggöra detta antas att den totala kapitalstocken ägs av hushållen samt att hushållen 

endast kan äga kapitalstock i det län där de förvärvsarbetar. Antagandena känns rimliga då vi 

vet att investeringar är lika med sparande, och det således är hushållens sparande som möjliggör 

för företagens investeringar vilket kan tolkas som ett indirekt ägande av företagens 

kapitalstockar. Vidare antas majoriteten av Sveriges invånare bo och leva i det län där de 

arbetar, även om det finns de som arbetspendlar mellan länen. Överlag bör dock detta jämna ut 

sig över länen eller ha en relativt låg påverkan på det totala värdet av kapitalstocken. 

Då data finns på total fast kapitalstock efter näringsgren samt på antal förvärvsarbetande inom 

varje näringsgren efter län går det att givet antagandena ovan fördela den totala fasta 

kapitalstocken till samtliga län beroende på andelen människor som jobbar inom varje 

näringsgren i länen. Anta för exempel att den totala kapitalstocken för näringsgrenen 

”konstruktion” är 100 miljarder och att andelen som jobbar inom konstruktion i Västerbotten 

är 5 %. Från näringsgrenen konstruktion kommer då 5 % av 100 miljarder att allokeras till 

Västerbotten som kapitalstock. Detta görs sedan för samtliga näringsgrenar och län och 

summeras sedan regionalt för att få ett slutligt värde på kapitalstocken för alla län. 

Ett läns humankapital brukar estimeras efter hur välutbildad dess befolkning är. Här finns 

tillgänglig data över hur många personer i varje län som har en viss utbildningsnivå i ett spann 

från enbart grundskoleutbildning till forskningsnivå på universitet. Då humankapitalet är tänkt 

att representera befolkningens grad av specialisering används andelen av befolkningen med 

påbörjade universitetsstudier. 

För att kunna använda och jämföra med ”The Golden Rule” behövs även information om länens 

sparande. Då det inte finns någon direkt data på deras sparande kommer förhållandet s=i att 

användas, alltså att sett på lång sikt är sparande lika med investeringar. I de regionala 

räkenskaperna finns information om investeringar uppdelat på riksområden vilket alltså kan 

likställas med deras sparande. Riksområdena innehåller dock som regel fler än ett län, så det är 

nödvändigt att fördela dess investeringar mellan de län området innehåller. Denna fördelning 

gjordes efter befolkningsmängd. Säg för exempel att investeringarna för riksområdet Övre 

Norrland är 50 miljarder och 60 % av befolkningen i Övre Norrland bor i Västerbotten. I det 

fallet kommer 60 % av riksområdets investeringar att allokeras till Västerbotten. Denna process 

genomfördes för samtliga län. Vidare anges sparkvoten som regel i andel av BNP. Den 
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allokerade summan investeringar kommer således att divideras med länens BRP för att få ett 

värde på dess sparkvot. 

Den information som kommer att användas är BRP, medelantal anställda, fast kapitalstock och 

andel av befolkningen som någon gång påbörjat universitetsstudier för svenska län från 2008 

till 2014. Resultatet av den regression som genomförs kommer sedan att jämföras med 

information om länens sparkvot under samma tidsperiod. Tidsperioden har begränsats till 2008 

till 2014 då det var den period för vilken all data gick att hitta. 

3.2 Databearbetning 
 

Då antalet observationer för länen var lågt kommer analysen genomföras via en panelstruktur. 

Det leder till att modellen får 147 observationer för samtliga variabler istället för sju. För att 

kunna separera de olika länen från varandra inkluderas en dummy-variabel för varje län. Detta 

möjliggör variation i intercepten för de olika länen.  

Då ”The Golden Rule” säger att den optimala sparkvoten är lika med kapitalandelens bidrag till 

output är det viktigt att tillåta kapitalbidraget att variera mellan de olika länen. För att 

möjliggöra detta introduceras ytterligare en dummy-variabel för samtliga län. Denna dummy-

variabel fungerar som den tidigare men istället för att antingen ta värdet ett eller noll tar den 

värdet av länets kapitalstock för de variabler som hör till länet och noll för övriga värden. Med 

denna anpassning tillåts även lutningen ändras för variabeln kapital, vilket leder till att alla län 

kan få olika värden på kapitalandelens bidrag till output och det går att jämföra med deras 

respektive sparkvoter. 

Samma justering går även att göra för övriga variabler. Noteras bör dock att det krävs 21 

ytterligare dummy-variabler, en för varje län, då denna transformering genomförs. Det leder till 

ett lägre antal frihetsgrader vilket ökar volatiliteten i modellen. Det blir således en balansgång 

mellan en modell som tillåter mer detaljerade regionala skillnader i variablerna men vars 

estimeringar blir mindre pålitliga som ett resultat av det. Då studiens syfte är att jämföra länens 

sparande med ”The Golden Rule” är det viktigaste att modellen är pålitlig och att estimeringarna 

rörande produktionsfunktionens kapitalnivå tillåts skifta mellan län. Antalet dummy-variabler 

kommer således att begränsas till att endast låta kapitalet och intercepten variera mellan länen.  

Då den data som hämtats från SCB överlag kommer i Excelformat har den faktiska 

databearbetningen vart begränsad. Det huvudsakliga arbetet har bestått av att inkludera de olika 
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dummy-variablerna och att överlag göra Exceldokumentet redo för statistikprogramvaran, 

vidare har även variablerna logaritmerats då den data som samlades in kom i absoluta värden.  

3.3 Analysmetod 
 

Den metod som kommer att användas för analysen är som tidigare nämnt en regressionsanalys 

via paneldata genomförd i statistikprogrammet Stata. Målet med en regressionsanalys är att ta 

reda på hur ett antal oberoende variabler påverkar en specifik beroende variabel. 

Regressionsanalysen ger information om hur mycket de oberoende variablerna påverkar den 

beroende variabeln, samt hur mycket av variationen i den beroende variabeln som förklaras av 

de oberoende variablerna vilket benämns modellens förklaringsgrad. Förklaringsgraden 

indikerar alltså hur väl anpassad modellen för att förklara den variabel den är utsatt att förklara.  

Den regressionsmodell som kommer att användas ser ut som följer: 

𝒀𝒊 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑 + 𝜷𝟒𝒊 ∗ 𝑫𝟏𝒊 + 𝜷𝟓𝒊𝒙𝟏 ∗ 𝑫𝟐𝒊 + 𝜺 

Där: 

Yi är länens logaritmerade BRP. 

x1 är länens logaritmerade kapitalstock. 

x2 är länens logaritmerade arbetskraft. 

x3 är länens logaritmerade humankapital. 

D1i är en regional dummy-variabel som är lika med ett för de värden som överensstämmer 

med länens och noll för alla övriga värden. 

D2i är en regional dummy-variabel som är lika med länens logaritmerade kapitalstock för de 

värden som överensstämmer med länens och noll för alla övriga värden. 

Detta innebär att när 𝑫𝟏𝒊 = 𝟏 och 𝑫𝟐𝒊 = länens kapitalstocksvärde, ser resultatet av regressionen ut 

som följer: 

𝒀𝒊 = (𝜷𝟎 + 𝜷𝟒𝒊) + (𝜷𝟏 + 𝜷𝟓𝒊)𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑 

Vilket innebär att modellen ger separata riktningskoefficienter för länens kapitalstock. När 

istället 𝑫𝟏𝒊och 𝑫𝟐𝒊 = 𝟎 ser resultatet av regressionen ut som följer: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑  

En detalj att notera är att vid överföringen från Excel till Stata kommer dummy-variablerna för 

ett av länen att tas bort för att agera som referenslän. Regressionen som genomförs kommer 
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således att representera det borttagna länets, och koefficienterna för de övriga länen kommer 

att spegla hur de skiljer sig mot referenslänet.  

För att en regressionsanalys ska vara trovärdig krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Ett krav 

är homoskedasticitet, vilket innebär att feltermen har samma storlek över hela tidsperioden. Är 

så inte fallet lider modellen av heteroskedasticitet, vilket gör den opålitlig (Saunders et al., 2012, 

s. 524). Statistikprogrammet gör det möjligt att genomföra test för att upptäcka 

heteroskedasticitet. Det test som använts kallas Cook-Weisberg och testar nollhypotesen att 

variansen är konstant. Testet gav här ett p-värde på 0,0837 vilket givet en femprocentig 

signifikansnivå alltså innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Modellen borde således 

inte lida av några problem med heteroskedasticitet.  

Det är även viktigt att modellen inte lider av seriekorrelation. Seriekorrelation innebär att 

feltermerna inte är slumpmässigt fördelade, utan följer ett mönster. För att ta reda på huruvida 

det aktuella datamaterialet lider av seriekorrelation har feltermen plottats upp. Det finns där 

tendenser till att feltermen blir större för mellanpartiet av datamaterialet för att sedan bli mindre 

för slutet (Se Figur 1 i Appendix). Det är således troligt att modellen kommer att lida utav 

seriekorrelation. För att minimera effekten av problemet används robusta standardavvikelser i 

regressionsmodellen.  

Det är även intressant att se huruvida det existerar någon korrelation mellan två eller fler 

oberoende variabler. Detta fenomen kallas multikollinearitet och gör det svårt att på ett korrekt 

sätt bedöma de separata effekterna variablerna har på beroendevariabeln. Det går även här att 

genomföra tester för att undersöka huruvida det existerar i modellen eller inte. Det test som 

genomförts kallas Variance Inflation Factor, eller VIF-test, och undersöker korrelationen 

mellan variablerna. En generell regel gällande VIF-testet är att de värden som testet producerar 

ska vara lägre än tio för att säga att ingen korrelation finns mellan variablerna. I den specifika 

modell som använts i detta arbete är det svårt att undvika att dummy-variablerna korrelerar, och 

är i realiteten inte heller intressant. Det som bör undersökas är korrelationen mellan modellens 

tre huvudvariabler. Modellens VIF-test presenteras i Tabell 1 nedan. Som synes är VIF-värdena 

genomgående höga. Det finns således tydliga problem med multikollinearitet i modellen.  
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När det gäller multikollinearitet tenderar det att vara problematiskt, men inte avgörande. 

Modellen kan fortsatt vara korrekt givet att de variabler som används är de rätta och det inte 

saknas något avgörande i modellen. Alternativet är att ta bort någon av de variabler som visar 

på multikollinearitet. Det skulle dock ställa till med än värre problem då de variabler som 

inkluderats i modellen får antas vara de korrekta. Att ta bort en relevant variabel är ett större 

problem än att modellen lider av multikollinearitet. För att säkerställa att variablerna är de rätta 

testades modellen med ett Ramsey Reset test, vilket testar nollhypotesen att modellen inte 

saknar någon viktig variabel. Testet visade ett p-värde på 0,3061 och kan således inte förkasta 

nollhypotesen. Modellen ska alltså innehålla de variabler den behöver vilket gör att problemen 

med multikollinearitet minskar. Problemen är alltså inte tillräckligt stora för att modellen inte 

skall användas.  

3.4 Kritik mot metod 
 

De huvudsakliga problemen med den metodologi som använts till arbetet grundar sig i bristande 

tillgång på data. Det första problemet var det låga antalet observationer för varje variabel. Då 

endast sju års data kunde hittas för samtliga variabler som används i arbetet hade en 

regressionsanalys baserad på det datamaterialet resulterat i volatila och opålitliga skattningar. 

Problemet har minskats genom att använda paneldata för att öka antalet observationer. 

Användandet av paneldata försvårar till viss del tolkningen av regressionens resultat såväl som 

den initiala bearbetningen av datamaterialet då ett stort antal dummy-variabler måste 

inkorporeras vilket kan leda till databearbetningsfel. Stor noggrannhet har vidtagits för att 

minimera risken att fel har skett vid hanteringen av det datamaterial som används. Det går inte 

att med absolut säkerhet säga att inga fel har begåtts, men sannolikheten för att bearbetningsfel 

ska påverka studiens resultat får ses som liten.  

En annan potentiell felkälla är de problem som kan uppstå genom att använda felaktiga 

variabler. Sannolikheten för detta är liten för en majoritet av variablerna. När det gäller BRP 

Variabel VIF Värde 1/VIF Värde

Log Arbetskraft 7816,01 0,000128

Log Kapitalstock 5024 0,000199

Log Humankapital 22,98 0,04351

Tabell 1 - VIF Test
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och arbetskraft är datan direkt hämtad från en statlig myndighet och förklarar helt enkelt det 

den förväntas förklara. Att resultatet skulle påverkas av att använda dessa variabler får ses som 

högst osannolikt.  

Det två variabler med störst sannolikhet att producera eventuella fel i resultatet är de variabler 

som genomgått någon form av förändring, alltså sparande och kapitalstock. För att minimera 

risken för eventuella fel är det viktigt att diskutera och se till att de antaganden som ligger till 

grund för variablerna och transformationerna är rimliga. Länens sparkvot transformerades 

ursprungligen från riksområdenas investeringar. Investeringsdatan är hämtad från de regionala 

räkenskaperna och får således antas vara trovärdig.  

Den problematik som här skulle kunna uppstå grundar sig i den fördelning som gjorts från 

riksområden till individuella län. Fördelningen grundar sig på det långsiktiga synsättet att 

investeringar är lika med sparande, samt att det är hushållen som står för sparandet. Givet detta 

kommer ett län med en större befolkningsmängd att ha ett högre sparande och således högre 

investeringar. Det ter sig då rimligt att fördela riksområdenas investeringar till länen efter deras 

respektive befolkningsmängd. De värden på sparkvot som erhållits via transformeringen 

sträcker sig från cirka 17 till 31 %. Vid en jämförelse mellan samtliga läns medelvärde med 

data över hela Sveriges sparkvot tycks estimeringen konsekvent undervärdera sparkvoten vilket 

potentiellt skulle kunna vara problematiskt. Noteras bör dock att sparkvoten inte kommer att 

användas i regressionen, utan endast som ett jämförelsemått mot en optimal nivå. Det kan 

således inte leda till någon bias i resultaten, utan snarare att den analys som senare genomförs 

potentiellt skulle kunna grunda sig i felaktig information. Kännedom om denna potentiella bias 

gör det möjligt att anpassa analysen efter det faktum att en systematisk undervärdering av länens  

Vidare var den data som användes för att estimera kapitalstocken endast baserad på företagens 

fasta kapitalstock. Det leder till att variabler som vägar och infrastruktur helt bortses i modellen. 

Det är möjligt att det kommer att missgynna de till ytan större länen som har en större mängd 

vägar som används i produktionen. En möjlig lösning hade varit att inkludera länens landareal 

i regressionsanalysen, det är dock svårt att med säkerhet säga att ett län som är större till ytan 

automatiskt har mer vägar och infrastruktur. De större länen har som regel mer glesbygd än de 

mindre länen, och stora andelar av landsaralen skulle potentiellt kunna bestå av skog där det 

inte finns några vägar. Medan det skulle lösa några problem att inkludera landareal i modellen 

skulle det också skapa nya problem. Överlag tycks det skapa än mer osäkerhet i modellen, varpå 

länens landareal inte kommer att inkluderas. 
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Ett ytterligare problem är att den data på den fasta kapitalstocken som återfanns i input-output 

tabellerna inte hade värden för alla näringsgrenar. Huruvida det beror på att näringsgrenen inte 

har någon fast kapitalstock, att värdet på kapitalstocken är för lågt för att inkluderas eller för att 

någon information helt enkelt inte finns att tillgå förefaller oklart. Det är dock möjligt att län 

vars huvudsakliga arbetstillfällen faller inom dessa näringsgrenar kommer att få ett relativt lägre 

värde på kapitalstocken än de borde. Då informationen gällande kapitalstock överlag är 

bristfällig finns det dessvärre inte mycket att göra åt detta. Det är dock viktigt att vara medveten 

om de begränsningar som finns med kapitalstocksvariabeln som används i arbetet. 

Att hitta ett fullgott estimat för länens kapitalstock är tyvärr inte enkelt. Exakt vad 

kapitalstocken ska innehålla är fortsatt under debatt och den data som finns, speciellt på regional 

nivå, är ytterst begränsad. Den bedömning som gjorts i detta arbete är att antagandena som 

ligger till grund för kapitalstocksvariabeln är rimliga och den data som hittats är av tillräckligt 

god nivå för att kunna användas i arbetet. Det finns säkerligen förbättringsmöjligheter för de 

regionala kapitalstocksvariablerna, men givet de tids- och kunskapsmässiga begränsningar som 

förefaller är de variabler som används av klart acceptabel nivå för att kunna genomföra en 

relevant analys av den utsatta forskningsfrågan. 

4. Resultat 
 

Resultatkapitlet kommer att inledas med en sammanfattning av den data som samlats in för att 

beskriva hur situationen i Sverige ser ut idag. Därefter följer en presentation av den regression 

som genomförts och de resultat som genererats. 

4.1 Deskriptiv data 
 

För att belysa hur situationen ser ut i de olika länen kommer tabeller med deskriptiv data 

presenteras nedan. Det är naturligt att större län med högre befolkningsmängd producerar mer, 

vilket skulle ge en något orättvis bild över skillnaden mellan länen. Det är mer intressant att se 

hur BRP ser ut i länen på en per capita basis. Enligt Tabell 2 nedan kan vi se att Stockholm är 

i topp, följt av bland annat Norrbotten och Kronoberg som alltså har en hög produktion i 

förhållande till deras befolkningsmängd. Skånes BRP i absoluta termer är det tredje högsta i 

Sverige, men faller ner till en niondeplats när hänsyn tas till befolkningsmängden.  
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Om vi istället tittar på arbetskraften i per capita termer ser vi i Tabell 3 att Norrbotten faller till 

mitten av tabellen medan Stockholm och Kronoberg åter finner sig i toppen. Gotland som har 

den lägsta arbetskraften i absoluta termer har den femte högsta arbetskraften per capita av 

samtliga svenska län, vilket är intressant då regionen hade den lägsta produktionen per capita 

av samtliga län. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stockholm 508,5 513,9 524,3 546,4 547,6 551,9 576,1

Norrbotten 378,0 315,2 414,1 422,7 409,9 406,9 403,6

V. Götaland 367,2 347,0 367,9 380,5 377,0 387,5 404,0

Kronoberg 342,3 308,9 337,0 350,2 353,9 361,9 367,4

Uppsala 335,7 323,6 337,5 351,1 355,2 371,0 379,4

Jönköping 333,1 300,6 316,9 336,6 335,2 340,8 351,9

Västernorrland 327,0 325,5 344,9 352,4 351,6 351,2 357,8

Dalarna 320,9 298,3 318,0 334,2 328,4 328,8 336,8

Skåne 320,6 304,4 322,4 327,2 328,5 333,7 347,6

Blekinge 316,8 294,8 312,3 306,8 297,0 313,8 324,7

Västmanland 316,3 298,7 322,0 330,5 328,0 333,5 336,8

Östergötland 313,6 315,8 329,2 338,8 339,3 346,2 357,5

Jämtland 312,4 297,6 348,5 326,1 321,0 323,5 330,8

Örebro 312,4 300,9 323,1 338,7 346,4 342,0 349,0

Halland 311,7 289,6 316,9 317,8 310,0 318,5 319,0

Västerbotten 311,7 297,5 324,5 329,2 336,7 333,7 339,4

Kalmar 306,7 276,9 304,8 310,9 303,2 309,2 314,8

Gävleborg 302,5 294,5 313,9 303,2 310,5 313,3 325,2

Södermanland 296,0 262,7 299,5 307,6 308,3 297,4 298,1

Värmland 287,8 262,4 289,6 299,5 305,0 309,3 312,1

Gotland 267,2 264,3 276,7 293,2 294,5 305,1 310,6

Tabell 2 - BRP Per Capita 2008-2014 (Tkr)
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Övergår vi till kapitalstock per capita så ser saker åter något annorlunda ut enligt Tabell 4 nedan. 

Norrbotten lägger sig inledningsvis precis bakom Stockholm, men har från 2012 högre 

kapitalstock per capita än Stockholm vilket får anses anmärkningsvärt. Gotland med lägst 

kapitalstock i absoluta termer har den fjärde högsta när jämförelsen görs per capita. Uppsala 

har den näst lägsta kapitalstocken per capita under 2008, men har ökat stadigt sedan 2009.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stockholm 0,5756 0,5631 0,5595 0,5626 0,5629 0,5623 0,5660

Kronoberg 0,5159 0,4880 0,4897 0,4946 0,4914 0,4877 0,4926

Jönköping 0,5165 0,4914 0,4994 0,5083 0,5021 0,5018 0,5073

V. Götaland 0,5054 0,4853 0,4851 0,4927 0,4920 0,4925 0,4941

Gotland 0,5000 0,5070 0,4982 0,5070 0,5105 0,5140 0,5263

Västernorrland 0,4798 0,4609 0,4519 0,4579 0,4612 0,4649 0,4630

Örebro 0,4755 0,4586 0,4611 0,4644 0,4635 0,4599 0,4631

Östergötland 0,4699 0,4541 0,4530 0,4609 0,4604 0,4612 0,4620

Västerbotten 0,4686 0,4504 0,4544 0,4714 0,4758 0,4739 0,4752

Skåne 0,4658 0,4503 0,4517 0,4573 0,4547 0,4547 0,4579

Blekinge 0,4625 0,4454 0,4497 0,4503 0,4464 0,4523 0,4523

Västmanland 0,4620 0,4378 0,4413 0,4476 0,4494 0,4492 0,4508

Norrbotten 0,4612 0,4494 0,4586 0,4667 0,4767 0,4871 0,4804

Jämtland 0,4606 0,4402 0,4362 0,4611 0,4603 0,4563 0,4512

Kalmar 0,4577 0,4444 0,4436 0,4412 0,4412 0,4423 0,4430

Gävleborg 0,4576 0,4395 0,4435 0,4493 0,4424 0,4412 0,4366

Halland 0,4521 0,4424 0,4436 0,4535 0,4548 0,4528 0,4544

Uppsala 0,4514 0,4430 0,4419 0,4534 0,4585 0,4610 0,4622

Dalarna 0,4500 0,4351 0,4419 0,4440 0,4469 0,4440 0,4496

Värmland 0,4285 0,4077 0,4132 0,4242 0,4198 0,4271 0,4208

Södermanland 0,4154 0,3996 0,3959 0,4059 0,4033 0,4036 0,4039

Tabell 3 - Arbetskraft per Capita 2008-2014
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För att underlätta den senare analysen är det intressant att ta reda på hur 

näringsgrenstillhörigheten ser ut för de olika länen. I Tabell 5 nedan presenteras hur stor andel 

av den arbetande befolkningen som jobbar inom de olika näringsgrenarna i varje län. För att 

göra tabellen överskådlig har näringsgrenarna kodats där: 

A är företag inom jordbruk och fiske 

B+C är tillverknings- och mineralutvinningsindustrin 

D+E är företag inom energi och miljö 

F är byggindustrin 

G är handel samt serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 

H är transport och magasineringsföretag 

I är hotell och restaurang 

J är informations- och kommunikationsföretag 

K är kreditinstitut och försäkringsbolag m.m 

L är fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 

M+N är företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt företag inom uthyrning 

fastighetsservice, resetjänster m.m 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stockholm 69,8545 63,9179 66,5793 70,4360 69,7286 69,4421 73,4716

Norrbotten 66,6947 60,7719 65,3218 69,6059 70,1118 70,7304 76,2230

Västernorrland 65,2704 58,0129 59,4308 62,4467 62,5567 62,7305 65,4915

Gotland 61,6495 57,6797 60,5863 64,9149 64,0525 64,2830 69,2950

Blekinge 61,5831 55,1717 57,8798 60,4605 59,0954 59,6400 62,1757

Gävleborg 60,8242 55,1768 58,5009 61,9498 61,1442 61,0643 64,0673

Dalarna 60,2629 54,4901 57,6922 60,2388 60,7096 59,9816 62,9705

V. Götaland 60,1505 53,1730 55,9059 59,3732 59,2530 59,3146 62,8364

Kronoberg 60,0362 52,9399 54,8948 59,0780 58,9526 56,9723 59,9151

Västmanland 58,3923 51,4132 54,1941 57,1527 56,4164 56,2949 59,2633

Jönköping 57,8919 51,0805 53,4136 56,9150 56,6711 56,3038 58,5103

Örebro 57,7834 51,8791 54,1019 57,6656 57,3947 57,3378 61,4326

Jämtland 57,0829 52,3467 55,0027 59,3493 58,9145 58,4326 62,3700

Östergötland 56,1621 50,8202 52,9694 55,5228 55,3598 55,6489 59,2815

Skåne 55,4868 49,1007 51,0911 54,2609 53,6327 53,2692 56,1948

Västerbotten 55,3463 49,5852 53,2711 56,5615 56,7072 56,9968 60,1655

Värmland 54,7950 48,6027 51,3799 54,2131 54,2398 54,3376 57,9650

Kalmar 54,3638 48,5082 50,5666 53,3676 53,1362 52,8046 55,8382

Södermanland 53,8548 46,7398 49,0654 51,7843 51,1181 51,0695 53,8170

Uppsala 53,5770 47,8061 49,8841 54,2957 55,4958 55,9494 61,0238

Halland 52,5746 47,1242 49,4531 52,9486 53,0736 52,9076 56,3740

Tabell 4 - Kapitalstock per Capita 2008-2014 (Tkr)
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O är civila myndigheter och försvaret 

P är utbildningsväsendet 

Q är enheter för vård och omsorg samt socialtjänst 

R+S+T+U är enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m  

Den näringsgren med störst bidrag till länens kapitalstock är F, byggindustrin. Därefter följer 

M, vetenskap och teknik, J, IT, samt B+C, tillverknings- och utvinningsindustrin. De län där 

stora andelar av befolkningen jobbar inom dessa näringsgrenar kommer således att ha en stor 

kapitalstock, och rimligtvis även ett stort kapitalstocksbidrag i den senare regressionsanalysen. 

Det ska även poängteras att tabellen nedan är för år 2014 men då näringsgrenstillhörigheten 

varit statisk över tid har inga betydande skillnader uppmärksammats under tidigare år.   

 

När det kommer till humankapital presenteras siffrorna i Tabell 6 nedan. Stockholm, Uppsala, 

Skåne och Västra Götaland ligger här i topp. Västerbotten har en förhållandevis välutbildad 

befolkning, troligtvis på grund av det stora inflödet universitetsstudenter, och har det tredje 

största humankapitalet. Jönköping som överlag har befunnit sig högt upp för samtliga variabler 

har det sjätte lägsta humankapitalet vilket kan indikera att stora delar av den produktion som 

finns i Jönköping inte kräver någon specialiserad kompetens. I Stockholm 2014 har hela 45,63 

% av befolkning påbörjad universitetsutbildning vilket är en hög siffra och indikerar en starkt 

specialiserad arbetskraft. Den övergripande trenden är även här positiv och det tycks alltså allt 

vanligare för människor över hela landet att söka sig till universitetsutbildningar. 

A B+C D+E F G H I J K L M+N O P Q R+S+T+U

Stockholm 0,38% 6,12% 0,80% 6,34% 13,45% 5,27% 4,36% 7,49% 4,39% 1,61% 15,97% 6,23% 9,74% 12,51% 5,35%

Uppsala 2,28% 8,29% 1,66% 8,68% 10,23% 3,93% 2,97% 2,52% 0,98% 1,60% 12,15% 6,70% 13,55% 19,77% 4,71%

Södermanland 2,48% 15,37% 1,03% 8,02% 11,12% 4,05% 3,09% 1,35% 1,01% 2,00% 8,99% 5,46% 11,72% 19,88% 4,42%

Östergötland 2,62% 14,90% 0,97% 6,95% 11,02% 4,33% 3,03% 3,40% 1,11% 1,66% 10,99% 5,43% 11,53% 17,74% 4,32%

Jönköping 3,03% 23,03% 0,86% 5,83% 12,28% 5,37% 2,58% 1,57% 0,73% 1,27% 7,68% 4,87% 9,66% 17,86% 3,37%

Kronoberg 3,82% 19,04% 0,59% 6,12% 12,55% 5,16% 2,44% 3,43% 1,31% 1,28% 8,44% 4,03% 10,17% 17,64% 3,96%

Kalmar 4,78% 18,19% 2,04% 6,90% 10,04% 4,01% 3,13% 1,42% 0,91% 1,55% 8,38% 5,12% 10,44% 19,22% 3,89%

Gotland 7,02% 6,84% 0,57% 9,18% 10,05% 4,65% 5,41% 1,38% 2,40% 1,40% 6,91% 8,98% 10,48% 18,35% 6,40%

Blekinge 3,18% 18,30% 1,17% 6,35% 8,31% 3,46% 2,62% 2,86% 0,77% 1,45% 8,80% 9,06% 10,79% 19,26% 3,62%

Skåne 2,27% 10,68% 1,00% 7,14% 13,92% 5,05% 3,20% 3,30% 1,42% 1,80% 11,90% 5,01% 11,67% 17,08% 4,57%

Halland 3,26% 12,09% 2,27% 8,20% 15,56% 4,56% 3,64% 1,43% 1,14% 1,62% 8,65% 4,60% 11,46% 17,28% 4,25%

V. Götaland 1,76% 14,70% 0,97% 6,81% 13,04% 5,23% 3,48% 3,23% 1,24% 1,65% 11,36% 5,33% 10,32% 16,70% 4,16%

Värmland 3,97% 14,96% 0,99% 7,22% 12,24% 4,30% 3,04% 2,43% 0,92% 1,71% 8,70% 6,02% 10,48% 18,60% 4,43%

Örebro 2,39% 15,33% 0,94% 7,09% 11,87% 5,04% 2,88% 2,15% 0,91% 1,63% 8,92% 6,77% 10,89% 19,05% 4,12%

Västmanland 1,75% 20,10% 1,20% 7,04% 11,08% 4,06% 2,67% 2,17% 0,93% 1,54% 10,65% 5,61% 10,25% 17,38% 3,58%

Dalarna 3,64% 16,29% 1,09% 8,01% 11,11% 3,87% 3,28% 1,45% 0,73% 1,55% 8,27% 5,94% 9,95% 19,93% 4,89%

Gävleborg 3,61% 16,75% 1,25% 8,33% 9,44% 4,69% 3,33% 1,81% 0,86% 1,77% 8,60% 6,55% 10,03% 18,71% 4,27%

Västernorrland 3,96% 12,52% 1,28% 7,51% 10,18% 5,09% 2,71% 3,50% 2,63% 1,55% 8,61% 7,23% 10,25% 18,50% 4,46%

Jämtland 6,09% 7,80% 1,35% 7,41% 9,82% 4,64% 4,61% 2,19% 1,22% 1,41% 9,90% 7,42% 11,03% 20,21% 4,91%

Västerbotten 3,88% 12,56% 1,46% 7,19% 9,47% 4,72% 2,90% 2,63% 1,22% 1,49% 8,49% 5,07% 13,28% 21,59% 4,05%

Norrbotten 3,64% 13,42% 1,43% 9,09% 9,19% 5,06% 3,31% 2,25% 1,29% 1,39% 9,59% 8,01% 10,02% 18,37% 3,94%

Tabell 5 - Näringsgrenstillhörighet Svenska Län 2014
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När det kommer till länens sparande presenteras de i Tabell 7 nedan. Sparandet varierar kraftigt 

mellan länen med värden från ca. 17 % upp till närmare 35 % under vissa perioder. Kalmar, 

Västerbotten och Halland har en genomgående hög sparkvot medan Gävleborg, Kronoberg och 

Dalarna har en låg sparkvot. Trenden för sparandet är klart negativ för nästan samtliga län. Bara 

Halland och Stockholm har ett högre sparande 2014 än 2008. Den observerade trenden stöds 

av extern nationell data då 2008 var ett år med väldigt hög sparkvot som sjönk drastiskt under 

finanskrisen 2009. Sparkvoten har återhämtat sig något sedan dess men är fortfarande inte nära 

nivån 2008. Den nationella datan hävdar dock att den Svenska sparkvoten för 2014 var 27,66 

% vilket inte verkar stämma överens med den data som används här (World Bank, 2016). Det 

är sedermera dessa värden som senare kommer att jämföras med de resultat som 

regressionsanalysen presterar. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stockholm 41,14% 41,72% 42,51% 43,36% 44,16% 44,95% 45,63%

Uppsala 38,50% 39,14% 40,01% 40,75% 41,44% 42,13% 42,63%

Västerbotten 35,13% 35,61% 36,32% 37,06% 37,60% 38,21% 38,87%

Skåne 34,42% 35,14% 35,92% 36,70% 37,35% 38,02% 38,65%

V. Götaland 32,60% 33,30% 34,17% 34,97% 35,69% 36,42% 37,18%

Östergötland 31,55% 32,21% 33,11% 33,93% 34,62% 35,32% 36,01%

Blekinge 29,93% 30,52% 31,52% 32,24% 32,52% 33,15% 33,62%

Halland 29,69% 30,25% 31,09% 31,86% 32,54% 33,22% 33,84%

Kronoberg 29,39% 30,01% 30,84% 31,43% 32,05% 32,69% 33,23%

Örebro 28,34% 28,85% 29,73% 30,32% 30,86% 31,42% 31,94%

Västmanland 28,32% 28,71% 29,26% 29,89% 30,54% 31,23% 31,89%

Norrbotten 28,29% 28,63% 29,22% 29,78% 30,36% 31,00% 31,59%

Jämtland 27,91% 28,41% 29,02% 29,66% 30,14% 30,65% 31,21%

Västernorrland 27,43% 27,93% 28,60% 29,24% 29,89% 30,37% 30,77%

Värmland 27,30% 27,82% 28,58% 29,40% 29,92% 30,47% 30,98%

Jönköping 26,14% 26,84% 27,62% 28,30% 28,96% 29,63% 30,19%

Kalmar 26,01% 26,51% 27,19% 27,80% 28,48% 29,17% 29,86%

Södermanland 25,95% 26,35% 26,94% 27,44% 27,88% 28,33% 28,81%

Gävleborg 24,59% 25,07% 25,75% 26,37% 26,89% 27,46% 27,98%

Gotland 25,44% 25,69% 26,44% 27,25% 28,01% 28,70% 29,31%

Dalarna 24,75% 25,30% 25,97% 26,52% 27,12% 27,68% 28,17%

Tabell 6 - Humankapital Svenska Regioner 2008 - 2014 (Andel av befolkning med påbörjad Universitetsutbildning)
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4.2 Regressionsanalys 

Resultatet av den regressionsmodell som användes presenteras nedan i Tabell 8. 

Regressionsanalysen undersöker hur en beroende variabel påverkas av en eller flera oberoende 

variabler. Som synes har modellen tre signifikanta koefficienter i kapitalstock, humankapital 

och konstantterm. Humankapital och konstantterm är signifikanta på 1 % nivå medan 

kapitalstocken är signifikant på 5 % nivå.  

Intressant nog är arbetskraften inte signifikant i modellen med ett p-värde på 0,85. Modellen 

överlag visar ett p-värde på 0,000 och är således signifikant på 1 % nivå. Modellens 

förklaringsgrad uppgår till 99,92 %, vilket alltså innebär att modellen kan förklara 99,92 % av 

variansen i den beroende variabeln med de valda oberoende variablerna. Noterbart är även 

konfidensintervallet för variabeln kapitalstock som sträcker sig från 0,0513 till 0,9206. Det 

tyder som tidigare nämnt på att estimatet är osäkert då spannet sträcker sig nästan hela vägen 

från 0 till 1.  

Noterbart är att ingen av dummy-variablerna eller interaktionsvariablerna är signifikanta. Att 

ingen av dessa variabler är signifikanta innebär att det inte finns något statistiskt säkerställt 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kalmar 34,62% 32,84% 30,46% 28,39% 29,00% 30,59% 28,96%

Västerbotten 31,82% 25,90% 25,61% 28,42% 30,55% 29,39% 28,78%

Halland 30,33% 28,78% 28,74% 26,07% 28,81% 27,13% 30,99%

Södermanland 29,10% 28,72% 26,48% 27,35% 25,88% 25,51% 27,41%

Gotland 28,21% 24,46% 23,87% 21,46% 21,31% 22,13% 20,97%

Jämtland 27,92% 22,88% 18,37% 20,06% 23,27% 21,24% 19,86%

Örebro 27,58% 25,08% 24,54% 24,84% 23,03% 22,18% 23,41%

Östergötland 27,47% 23,90% 24,09% 24,83% 23,51% 21,91% 22,86%

Västmanland 27,24% 25,26% 24,63% 25,46% 24,33% 22,75% 24,26%

Västernorrland 26,68% 20,92% 18,56% 18,57% 21,24% 19,56% 18,36%

Norrbotten 26,24% 24,45% 20,07% 22,13% 25,10% 24,10% 24,20%

Blekinge 25,81% 24,66% 25,07% 24,50% 25,55% 22,77% 23,49%

V. Götaland 25,75% 24,02% 24,76% 21,77% 23,70% 22,30% 24,47%

Uppsala 25,67% 23,31% 23,50% 23,96% 22,47% 20,44% 21,53%

Skåne 25,51% 23,88% 24,28% 22,97% 23,10% 21,42% 21,94%

Värmland 23,22% 22,56% 21,05% 19,11% 18,74% 18,72% 17,81%

Jönköping 22,63% 21,51% 20,84% 18,69% 18,72% 19,82% 18,51%

Gävleborg 22,09% 20,09% 19,42% 18,88% 18,41% 18,48% 17,09%

Kronoberg 22,02% 20,93% 19,60% 17,97% 17,73% 18,66% 17,72%

Dalarna 20,83% 19,84% 19,17% 17,13% 17,41% 17,61% 16,50%

Stockholm 20,71% 19,11% 19,67% 23,47% 21,91% 23,28% 23,96%

Genomsnitt Sverige* 33,22% 27,78% 29,63% 29,85% 28,81% 27,91% 27,65%

Tabell 7 - Sparkvot Svenska Regioner 2008 - 2014 (Andel  av BRP)

*Enligt data från World Bank
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samband mellan vare sig län och intercept samt län och nivå av kapitalstock. Notera att det inte 

innebär att det inte är någon skillnad mellan länen vad gäller intercept och kapitalstock, utan 

tolkas snarare som att den eventuella skillnad som finns i variablerna inte kan förklaras endast 

av att produktionen sker i länet i fråga. Allt annat lika ska det inte finnas någon signifikant 

nackdel att ha sin produktion i Södermanland i jämförelse med Jönköping när det kommer till 

intercept och kapitalstock, givet att modellen går att lita på. En tänkbar anledning är att 

förutsättningarna för produktion överlag är jämna i landet. Vi kan se att de län som på något 

sätt sticker ut, alltså Kronoberg, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, ligger närmare 

signifikans än övriga län, även om de inte heller når hela vägen. Vi ser även att 

konfidensintervallen för såväl dummy som kapitaldummy variablerna är stora och sträcker sig 

från betydande negativa värden till relativt stora positiva värden. Överlag tycks 

konfidensintervallen för samtliga variabler vara stora, vilket indikerar osäkerhet i modellen.  

Modellens osäkerhet bör poängteras ytterligare i detta sammanhang. Viss försiktighet bör tas 

vid analys av variablernas signifikans och vad de innebär. Det stickprov som använts bestod av 

en i sammanhanget låg mängd data, samt att vissa av de antaganden som ligger bakom modellen 

inte är bortom diskussion. Det går inte att med säkerhet säga att vare sig variablerna som 

används eller modellen i stort är den rätta, vilket även påverkar tolkningen av resultatet. Det är 

även något att ta med sig i fortsatt diskussion och analys. Även om viss ansats att försöka 

förklara modellens resultat kommer att förekomma är det så att problem med såväl datamängd 

som modelluppbyggnad troligen har kommit att påverka de resultat som erhållits. 
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Koefficient Signifikans

Log Arbetskraft -0,0513 0,85 -0,5836 0,4810

Log Kapitalstock 0,4860 0,028* 0,0513 0,9206

Log Humankapital 0,5550 0** 0,3887 0,7214

Dummy Stockholm -1,9481 0,468 -7,2128 3,3166

Dummy Uppsala -0,8630 0,694 -5,1572 3,4313

Dummy Södermanland -1,1924 0,661 -6,5135 4,1288

Dummy Östergötland 0,0574 0,984 -5,4524 5,5673

Dummy Jönköping -2,4550 0,404 -8,2171 3,3071

Dummy Kronoberg -3,3465 0,24 -8,9325 2,2395

Dummy Kalmar 0,1640 0,958 -6,0042 6,3322

Dummy Gotland -1,4130 0,574 -6,3376 3,5116

Dummy Blekinge 0,1853 0,955 -6,2146 6,5852

Dummy Skåne -0,6704 0,823 -6,5581 5,2174

Dummy Halland 2,0747 0,396 -2,7188 6,8683

Dummy V. Götaland -0,1210 0,967 -5,7914 5,5495

Dummy Värmland -1,6141 0,562 -7,0673 3,8392

Dummy Örebro -1,1875 0,656 -6,4103 4,0353

Dummy Västmanland -0,3146 0,909 -5,7364 5,1071

Dummy Dalarna -0,0577 0,985 -6,1642 6,0487

Dummy Gävleborg 3,3047 0,288 -2,7907 9,4002

Dummy Västernorrland 3,6662 0,258 -2,6814 10,0138

Dummy Jämtland 3,6336 0,178 -1,6518 8,9189

Dummy Norrbotten -2,4424 0,321 -7,2619 2,3771

Kap.Dummy Stockholm 0,2901 0,25 -0,2045 0,7847

Kap.Dummy Uppsala 0,1066 0,638 -0,3382 0,5515

Kap.Dummy Södermanland 0,1389 0,625 -0,4185 0,6963

Kap.Dummy Östergötland 0,0308 0,914 -0,5266 0,5882

Kap.Dummy Jönköping 0,2817 0,35 -0,3090 0,8724

Kap.Dummy Kronoberg 0,3553 0,243 -0,2408 0,9514

Kap.Dummy Kalmar -0,0116 0,972 -0,6644 0,6413

Kap.Dummy Gotland 0,0664 0,817 -0,4964 0,6292

Kap.Dummy Blekinge -0,0534 0,88 -0,7480 0,6412

Kap.Dummy Skåne 0,1429 0,616 -0,4158 0,7016

Kap.Dummy Halland -0,1987 0,435 -0,6972 0,2999

Kap.Dummy V. Götaland 0,1136 0,673 -0,4143 0,6415

Kap.Dummy Värmland 0,1761 0,544 -0,3932 0,7454

Kap.Dummy Örebro 0,1395 0,614 -0,4025 0,6816

Kap.Dummy Västmanland 0,0427 0,882 -0,5237 0,6092

Kap.Dummy Dalarna 0,0247 0,939 -0,6072 0,6566

Kap.Dummy Gävleborg -0,3263 0,311 -0,9571 0,3045

Kap.Dummy Västernorrland -0,3711 0,272 -1,0325 0,2904

Kap.Dummy Jämtland -0,4432 0,134 -1,0222 0,1359

Kap.Dummy Norrbotten 0,2694 0,29 -0,2300 0,7688

Konstant 7,4870 0** 3,8265 11,1475

Observationer 147

F-värde modell 0,000 **

Förklaringsgrad 99,92% ** Indikerar signifikans vid 1 %

95 % Konf. Intervall

Modell 1

Antal variabler: 42

Tabell 8 - Resultat av Regressionsanalys

* Indikerar signifikans vid 5 %
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I Tabell 9 nedan presenteras produktionsfunktionerna för samtliga län. Vi kan se stora skillnader 

när det kommer till kapitalstock. Jämtland har det lägsta värdet med 0,04 och Kronoberg det 

högsta med 0,84. Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Halland är de enda län med ett värde 

under 0,4. Av dessa har Halland ett kapitalstocksbidrag på 0,28 medan övriga ligger under 0,15. 

När det gäller arbetskraft och humankapital har de inte tillåtits variera mellan länen. De siffror 

som presenteras är således genomsnitt över alla län. Arbetskraften visar en låg koefficient med 

ett negativt värde av 0,05 medan humankapitalet har ett större bidrag på 0,555.  

 

För det flesta län är det således kapitalstocken som bidrar mest till produktionen, även om 

humankapitalet är viktigt för samtliga. Det stora kapitalstocksbidraget gör jämförelsen med 

”The Golden Rule” problematisk. Då teorin säger att det optimala sparandet för länen ska vara 

lika med kapitalstocksbidraget bör alltså de flesta län ha ett sparande över 50 % vilket inte är 

helt rimligt. Tabell 10 nedan presenterar jämförelsen mellan kapitalstocksbidraget och ”The 

Golden Rule” för samtliga län. Endast fyra län sparar mer än den optimala nivån. Närmast den 

optimala nivån ligger Gävleborg med en differens på 1,13 %. Längst ifrån ligger Kronoberg 

Intercept Kapitalstock Arbetskraft Humankapital

Stockholm 5,5389 + 0,7760 -0,0513 + 0,5550

Uppsala 6,6240 + 0,5926 -0,0513 + 0,5550

Södermanland 6,2946 + 0,6248 -0,0513 + 0,5550

Östergötland 7,5444 + 0,5167 -0,0513 + 0,5550

Jönköping 5,0320 + 0,7677 -0,0513 + 0,5550

Kronoberg 4,1405 + 0,8412 -0,0513 + 0,5550

Kalmar 7,6510 + 0,4744 -0,0513 + 0,5550

Gotland 6,0740 + 0,5524 -0,0513 + 0,5550

Blekinge 7,6723 + 0,4326 -0,0513 + 0,5550

Skåne 6,8166 + 0,6289 -0,0513 + 0,5550

Halland 9,5617 + 0,2873 -0,0513 + 0,5550

V. Götaland 7,3660 + 0,5996 -0,0513 + 0,5550

Värmland 5,8729 + 0,6621 -0,0513 + 0,5550

Örebro 6,2995 + 0,6255 -0,0513 + 0,5550

Västmanland 7,1724 + 0,5287 -0,0513 + 0,5550

Dalarna 7,4293 + 0,5107 -0,0513 + 0,5550

Gävleborg 10,7917 + 0,1597 -0,0513 + 0,5550

Västernorrland 11,1532 + 0,1149 -0,0513 + 0,5550

Jämtland 11,1205 + 0,0428 -0,0513 + 0,5550

Västerbotten 7,4870 + 0,4860 -0,0513 + 0,5550

Norrbotten 5,0446 + 0,7553 -0,0513 + 0,5550

Tabell 9 - Produktionsfunktioner Svenska Län
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som sparar över 66 % mindre än den optimala nivån, det ska dock noteras att deras 

kapitalstocksbidrag är närmare 85 % samtidigt som deras sparande är bland de lägre. Halland 

med det högsta sparandet ligger 2,25 % ifrån den optimala nivån medan Dalarna med det lägsta 

sparandet ligger 34,5 % ifrån.   

 

5. Analys 
 

Ett av de mer anmärkningsvärda resultaten är modellens höga förklaringsgrad där 99,92 % 

innebär att de valda oberoende variablerna nästan perfekt speglar den beroende variabeln. En 

trolig anledning till detta är att de oberoende variablerna är väl förankrade i ekonomisk teori 

som de faktorer som påverkar såväl nationers som regioners BNP och BRP. Samtidigt har 

variablerna en stor spännvidd och täcker helt eller delvis många olika mer specifika saker som 

skulle kunna tänkas inkluderas i modellen. De variabler utöver kapitalstock och arbetskraft som 

varit aktuella att använda är i huvudsak humankapital, landareal och energiförbrukning, där alla 

kan anses vara en precisering av antingen kapitalstocken eller arbetskraften. Landareal och 

Kapitalandelens bidrag

till produktionen Sparkvot 2014 Differens

Stockholm 0,7760 0,2396 -0,5364

Uppsala 0,5926 0,2153 -0,3773

Södermanland 0,6248 0,2741 -0,3508

Östergötland 0,5167 0,2286 -0,2882

Jönköping 0,7677 0,1851 -0,5826

Kronoberg 0,8412 0,1772 -0,6640

Kalmar 0,4744 0,2896 -0,1848

Gotland 0,5524 0,2097 -0,3427

Blekinge 0,4326 0,2349 -0,1977

Skåne 0,6289 0,2194 -0,4095

Halland 0,2873 0,3099 0,0226

V. Götaland 0,5996 0,2447 -0,3549

Värmland 0,6621 0,1781 -0,4840

Örebro 0,6255 0,2341 -0,3914

Västmanland 0,5287 0,2426 -0,2861

Dalarna 0,5107 0,1650 -0,3456

Gävleborg 0,1597 0,1709 0,0113

Västernorrland 0,1149 0,1836 0,0687

Jämtland 0,0428 0,1986 0,1558

Västerbotten 0,4860 0,2878 -0,1982

Norrbotten 0,7553 0,2420 -0,5133

Tabell 10 - Jämförelse med "The golden rule"
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energiförbrukning är kopplade till kapitalstocken medan humankapitalet hör samman med 

arbetskraften.  

Med det sagt är 99,92 % osedvanligt högt. Det är därför troligt att problem med modellen eller 

dess variabler gjort den högre än vad den bör vara. En möjlig anledning skulle kunna vara att 

den fördelning som gjordes av kapitalstocken och arbetskraften påverkats av länens BRP, och 

på så vis följer samma mönster, vilket skulle trycka upp förklaringsgraden. Det känns dock 

osannolikt att arbetskraften skulle påverkas otillbörligt av länens BRP då den data som används 

är hämtad från SCB och får anses som trovärdig. Troligen är det så att BRP och arbetskraft 

följer varandra nära, vilket känns rimligt då ökad produktion som regel kräver ökad arbetskraft. 

Fördelningen av kapitalstocken gjordes med hjälp av data över näringsgrenstillhörighet. Det är 

således osannolikt att fördelningen direkt påverkats av länens BRP. Då näringsgrenstillhörighet 

är ett mått på arbetskraft är det dock möjligt att detta influerat fördelningen där län med hög 

arbetskraft även för högre kapitalstock. Vet vi vidare att arbetskraften och BRP nära följer 

varandra är det möjligt att kapitalstocken indirekt får samma mönster som BRP genom att 

påverkas av arbetskraften, vilket alltså kan påverka förklaringsgraden. 

Det är också möjligt att modellen lider av endogenitet, alltså att de oberoende variablerna inte 

är helt oberoende av varandra. Ett vanligt förekommande problem med tidsseriedata är att valda 

variabler förändras med några procent per år och ofta i samma riktning. Det skulle innebära att 

en regression uppfattar detta som att variablerna förklarar det valda fenomenet väldigt bra, även 

fast det inte går att styrka någon direkt kausalitet. Det är inte ett orimligt antagande för 

modellens valda variabler. Såväl BRP som kapitalstock och arbetskraft tenderar generellt att 

växa med ett fåtal procent varje år. Detta är troligt en bidragande faktor till att förklaringsgraden 

blir så hög. Huruvida någon kausalitet mellan variablerna kan styrkas går att diskuteras, men 

det mesta tyder på att den höga förklaringsgraden är lite för bra för att i slutändan vara helt 

sann. 

En annan intressant observation är de övergripande höga kapitalstocksbidragen för majoriteten 

av länen, där bara fyra av dem ligger under 40 %. Det tyder på att kapitalstocken är väldigt 

viktig för Sveriges produktion. Det höga kapitalstocksbidraget är dock inte helt rimligt. Viss 

del av det går att motivera då allt eftersom tekniken utvecklas kan maskiner och robotar allt 

mer ta över de arbeten som tidigare utfördes utav människor. Den teknologiska utvecklingen 

bör således leda till ett högre behov av kapitalstock och ett lägre behov av arbetskraft, vilket 

stämmer överens med studiens resultat. Det är dock svårt att hävda att kapitalstocksbidragen 

bör vara så höga som det resultat som presenterats här. Humankapitalet känns rimligt då det nu 
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och i framtiden kommer även att krävas mer specialisering, då maskiner och robotar blir allt 

mer komplexa och det trots allt kommer att behövas människor för att såväl operera som 

reparera dessa maskiner. Kravet på välutbildad arbetskraft kommer således rimligen att bli 

högre, vilket även det överensstämmer med resultatet.  

Det ska tillägas att utvecklingen inte drabbar alla sektorer lika hårt. Industri- och skogssektorn 

bör vara särskilt påverkad av den teknologiska utvecklingen medan tjänstesektorn och mer 

intellektuella arbeten kommer att påverkas mindre. Då Sverige är ett land som både är beroende 

av- och har mycket industri i de flesta län är det ändå rimligt att kapitalstocksbidraget är 

genomgående högt. 

Det finns indikationer på att geografiskt läge har ett samband med länens kapitalstocksbidrag. 

De tre län med lägst bidrag, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland, angränsar till varandra 

vilket kan tyda på att geografin spelar roll för kapitalstocken. Det tycks alltså vara så att området 

mellan Stockholm och Västerbotten får större delen av sitt produktionsbidrag från andra delar 

än just kapitalstock. Näringsgrenar som inte har något större behov av kapitalstock bör alltså 

vara något överrepresenterade i dessa län. Exempel på sådana näringsgrenar är bland annat 

turism, ekonomi, juridik samt övriga arbeten där huvuddelen av arbetet sker med humankapital 

och specialisering snarare än med rent kapital. Det ska dock sägas att det i övrigt inte verkar 

finnas något i geografin som påverkar kapitalstocksbidraget. Kronoberg med det högsta 

bidraget ligger exempelvis tämligen nära Halland med det fjärde lägsta.  

Det är dock intressant att landets minst kapitalkrävande län ligger i angränsning till varandra, 

något som fordrar vidare analys. En möjlighet är att länen har sitt fokus på andra områden än 

industri, som exempelvis turism. Detta verkar åtminstone rimligt för Västernorrland och 

Jämtland då de har klara turistattraktioner i sina län. Västernorrland stoltserar med Höga Kusten 

som ett populärt turistmål. Det kan vara så att stora delar av länets utvecklingsarbete och 

generella finansiering läggs på att öka attraktionskraften för Höga Kusten i förhoppning att 

locka fler besökare. Detsamma kan möjligen sägas om Jämtland som med sin tillgång till 

fjällandskap i stort, och kanske Åreområdet i synnerhet, lockar mycket turister från såväl inom 

Sverige som utanför. Dessa naturresurser kräver inga större investeringar i kapitalstock för att 

exploateras men bidrar rimligen till en stor del av länens BRP, vilket skulle kunna förklara det 

låga kapitalstocksbidraget för länen. I kombination med detta har Jämtland en klart mindre 

industrisektor än de flesta andra län, vilket hjälper till att förklara det låga kapitalstocksbidraget. 
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Det är däremot svårt att inkludera Gävleborg i den analysen. Gävleborg har inga större 

turistattraktioner som lockar folk eller betydande naturresurser att skryta med. När det gäller 

andelen jobb inom tillverkning och utvinning samt inom byggbranschen ligger Gävleborg över 

genomsnittet. Det finns således ingenting i dessa delar som skulle peka på att Gävleborg bör ha 

ett signifikant lägre kapitalstocksbidrag än övriga län. 

Tittar vi på kapitalstocken per capita i dessa län blir det inte heller tydligare. Västernorrland har 

den tredje högsta kapitalstocken per capita men samtidigt det näst lägsta kapitalstocksbidraget. 

Gävleborg i sin tur har den sjätte högsta kapitalstocken per capita med ligger tredje från slutet 

när det gäller kapitalstocksbidrag, vilket får anses anmärkningsvärt. Det vore rimligt att anta att 

en hög kapitalstock skulle innebära ett högt kapitalstocksbidrag, men så tycks inte vara fallet.  

Kapitalstocksbidraget är naturligtvis inte enbart beroende av en hög kapitalstock. Länen måste 

även utnyttja kapitalstocken till faktisk produktion som räknas till dess BRP. En möjlig 

förklaring till de regionala skillnaderna kan då vara produktionseffektiviteten. Även om såväl 

andelen som jobbar inom de kapitalstockskrävande industrierna som den faktiska 

kapitalstocken är hög är kanske produktionseffektiviteten lidande i de län med lågt 

kapitalstocksbidrag. Även om målet med kapitalstocken ofta är att öka effektiviteten är det inte 

givet att det är lika lyckat överallt. Det är tydligt att förutsättningarna för ett högt 

kapitalstocksbidrag finns i samtliga län, givet den faktiska kapitalstocken, men utnyttjandet av 

kapitalstocken verkar inte vara likvärdig för de olika länen.  

Den andra möjligheten är att kapitalstocken utnyttjas likvärdigt i alla län, men att tjänstesektorn 

är klart mer effektiv i de län med lågt kapitalstocksbidrag än övriga län. Således blir det 

humankapitalet som i huvudsak bidrar till länens produktion. Överlag är det dock rimligen så 

att produktionseffektivitet har en större effekt på industri och tillverkningssektorn än 

tjänstesektorn då den i större utsträckning följer ett strikt ramverk. Det blir då lättare att tydligt 

effektivisera samtliga delar av produktionen. Medan arbetsbeskrivningen inom tjänstesektorn 

ofta är densamma är det sällan situationerna är identiska. Även om det inte helt går att utesluta 

att det är en hög produktivitet inom tjänstesektorn som gör att kapitalstocksbidraget blir lågt är 

det trots allt mer sannolikt att det är låg produktivitet inom industrin som är den avgörande 

faktorn.   

Som kontrast mot analysen ovan är Kronoberg också ett intressant fall med ett 

kapitalstocksbidrag som är högre än alla andra läns. Inte mindre intressant blir det då det går 

att konstatera att den faktiska kapitalstocken i Kronoberg är den fjärde lägsta. En relevant fråga 
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är hur det kommer sig att Kronobergs län utnyttjar kapitalet i sin produktion mer än resterande 

län, trots att den faktiska kapitalstocken är så låg. En första tanke är, likt resonemangen ovan, 

att andelen industri i Kronobergs län är högre än övriga läns. Enligt tabell 8 jobbar cirka 19 % 

av länets arbetskraft inom tillverknings- och utvinningsindustrin, vilket är tredje högst i Sverige. 

Även inom IT ligger Kronoberg i framkant. Arbetskraften inom IT-sektorn, som är liten men 

kapitalstark, uppgår till 3,43 % av länets totala vilket även det är tredje högst i Sverige.  

Även om statistiken är relevant så förklarar den inte hela bilden. Det går att se liknande, om än 

aningen mindre, siffror för såväl Gävleborg som Västernorrland, två av länen med lägst 

kapitalstocksbidrag. Analogt med analysen av kapitalstocksbidraget för de län med låga värden 

bör produktionseffektiviteten kommenteras även här. Även om tillverknings- och 

utvinningsindustrin är ovanligt stor i Kronoberg är den inte så pass hög att den ensam förklarar 

deras höga kapitalstocksbidrag. Givet den data som presenterats i arbetet om länens kapitalstock 

och deras kapitalstocksbidrag är det troligt att industrin i Kronoberg är klart mer produktiv än 

dess länskamraters. Alternativet är här, i motsats till den tidigare analysen, att tjänstesektorn är 

signifikant mindre produktiv i Kronoberg än den är i övriga län, vilket skulle göra att nästan all 

produktion i länet kommer från dess industri. Några geografiska faktorer tycks inte finnas i 

Kronobergs fall då det finns län med såväl högt om lågt kapitalstocksbidrag i dess närhet.  

Den mest troliga förklaringen till studiens resultat är dock problem med modellen. Som tidigare 

nämnt lider modellen av såväl multikoliniaritet och seriekorrelation vilket leder till problem 

med modellen. Det blir också tydligt om man tittar på konfidensintervallet för kapitalstocken 

som sträcker sig från cirka 0,05 till 0,92. Ett så stort spann på modellens koefficienter tyder på 

att skattningarna är väldigt osäkra, vilket är ett stort problem. Opålitliga koefficienter får även 

konsekvenser för analysen. Det är svårt att på ett bra sätt analysera koefficienter som inte går 

att lita på. För att kunna genomföra analysen har pålitliga skattningar antagits, vilket alltså 

egentligen inte är fallet.  

Kan koefficienterna antas vara pålitliga är det dock så att Kronoberg är mer beroende av sin 

kapitalstock i produktionen i jämförelse med alla andra län, detta trots att den faktiska 

kapitalstocken är låg. Utnyttjandet av den kapitalstock som finns i länet verkar vara väldigt 

effektiv, något som eventuellt skulle vara intressant för andra län att forska vidare i. 

Genomgående för hela analysen är det viktigt att poängtera tidsperspektivet. Som tidigare 

nämnt är den data som använts framtagen från 2008–2014, alltså under och åren efter 

finanskrisen. Även om alla näringsgrenar drabbades hårt av krisen är det troligt att industrin 



34 
 

drabbades hårdast. Stora delar av industrin tvingades till produktionsminskningar, 

nedskärningar eller både och. Det är möjligt att de industrijobb som fanns i de olika länen 

skiftade i stabilitet under perioden.  

Det är dock troligt att de höga koefficienterna för kapitalstocksbidraget beror på problem i 

modellen. En möjlig anledning skulle kunna vara att viktiga variabler inte använts i modellen. 

Den ursprungliga förhoppningen var att kunna hitta regiondata för nivån av infrastruktur samt 

energianvändning utöver de variabler som används i den nuvarande modellen. När det gäller 

infrastruktur var en möjlighet att använda länens vägarealer som en indikator för infrastruktur 

vilket potentiellt hade förbättrat modellen. Den data som fanns var dock endast för ett år, varpå 

det inte blir användbart i studien då den sträcker sig över en period på sju år. Samtliga läns 

energianvändning finns det däremot flertalet års data för. Problemet var dock att en relativt stor 

andel av datan var sekretessklassad och således inte fullständig. Att använda ofullständig data 

hade kunnat påverka studiens resultat negativt och uteslöts därför ur arbetet. 

En annan möjlig källa till problem skulle kunna vara att den variabel som användes för 

kapitalstocken är för låg för samtliga län. Det skulle leda till att länen ser ut ha lägre andel 

kapital än vad de har, och således verkar den kapitalstock som faktiskt finns i länen vara väldigt 

effektiv. Länen har alltså en hög produktion i förhållande till dess kapitalstock, vilket leder till 

höga koefficienter för kapitalstocksbidraget.  

Ett antal försök att åtgärda problemet har gjorts, dock utan framgång. Då kapitalstocken antas 

vara för låg är den rimliga åtgärden att höja den. En teori var att de input-output tabeller som 

användes som underlag för kapitalstocksmåttet endast tog hänsyn till output från den privata 

sektorn och förbisåg den produktion som kommer från offentlig sektor. Det skulle då leda till 

att allt kapital i offentlig sektor inte togs hänsyn till i modellen och undervärderade 

kapitalstocken för samtliga län. För att åtgärda detta höjdes kapitalstocken för samtliga län med 

den andel av länens BRP som kom från offentlig sektor. Åtgärden gav stora förändringar på 

regressionsmodellen. Koefficienten för arbetskraften ökade till cirka 0,49 medan kapitalstocken 

för de flesta län låg mellan 0,3 och 0,5, även om det fanns ett par utstickare i både positiv och 

negativ riktning. Även humankapitalet ökade till 0,65. I den nya modellen var dock endast 

humankapitalet och konstanten signifikant, vilket inte kan anses vara en förbättring av den 

ursprungliga modellen.  

En annan möjlighet var att den enhet som använts för arbetskraften var felaktig, och således 

undervärderade den arbetskraft som användes till länens produktion, vilket indirekt skulle öka 
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värdet på kapitalstockskoefficienten. Genom att göra om arbetskraftsmåttet från antal individer 

i arbetskraften till antalet arbetstimmar per år var förhoppningen att arbetskraftens betydelse i 

produktionen skulle öka något på bekostnad av kapitalstockens. Denna åtgärd visade sig dock 

vara betydelselös och gav ingen effekt på vare sig kapitalstockskoefficienten eller 

arbetskraftens dito.  

Försöken visar att det med största sannolikhet är i kapitalstockmåttet problemet ligger. Att öka 

kapitalstocken med andelen av den offentliga sektorns produktion i länen gav klara och på vissa 

sätt önskvärda effekter, men då variablerna tappade signifikans kan modellen inte ha ansetts 

förbättrats. Det hade vart möjligt att öka länens kapitalstock med en mindre andel, men den 

siffra med vilken kapitalstocken skulle öka hade varit arbiträr. Då det är viktigt att ha en 

teoretisk grund för de ändringar som görs ansågs det inte vara ett rimligt alternativ.  

Vad det är som gör att kapitalstocksmåttet blir undervärderat är fortsatt oklart. Det som gick att 

uppmärksamma under försöken att förbättra modellen var att förhållandet mellan länen var 

detsamma som i den modell som använts i arbetet. Även om den faktiska kapitalstocken sjönk 

så var det fortsatt så att Kronoberg hade den klart högsta koefficienten medan Jämtland, 

Västernorrland och Gävleborg hade låga koefficienter. Det tyder på att undervärderingen av 

kapitalstocken drabbar alla län lika. Det innebär i förlängningen att den jämförelse som gjorts 

mellan länen fortsatt är relevant givet att skattningarna är pålitliga. Även om de faktiska 

koefficienterna inte riktigt kan antas vara pålitliga så är analysen kring skillnaderna i hur 

effektivt kapitalstocken används i de olika länen fortfarande intressant och viktigt.  

Den relativt lilla mängd kapital som finns i Kronoberg kan fortsatt antas användas på ett 

effektivt sätt medan kapitalstocken i Gävleborg och Västernorrland kan användas bättre. Med 

en större tidsram hade analysen kunnat inkludera vilka industrier som faktiskt befinner sig i 

såväl Kronoberg som Gävleborg och Västernorrland för att kunna dra säkrare slutsatser och 

möjligen visa vilka industrier som är de mest effektiva. 

Ett annat problem med modellen är att den för de flesta län inte följer antagandet om konstant 

skalavkastning. Summan av koefficienterna för de flesta län summerar i slutändan inte till ett. 

Det beror i huvudsak på att endast kapitalstocken och intercepten tillåtits variera mellan länen. 

Då koefficienterna inte tillåts variera kommer samtliga län att ha samma värden på flera 

variabler, vilket gör att det blir svårt att hålla antagandet om konstant skalavkastning. Ett 

alternativ för att lösa detta hade varit att låta alla variabler variera. Det hade dock som tidigare 

nämnt ökat antalet variabler och följaktligen sänkt antalet frihetsgrader vilket skulle resultera i 
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en mer volatil modell vilket inte ansågs önskvärt. Ett försök gjordes även att låta 

statistikprogramvaran manipulera koefficienterna till att summera till ett för alla län. Det visade 

sig dock leda till att alla dummy-variabler fick samma värde, vilket motsatte sig deras poäng. 

Överlag ansågs den modell som använts i arbetet vara den bästa, trots de problem den lider av.  

Det faktum att arbetskraften, trots att den inte visat sig vara signifikant i modellen, 

genomgående analyserats förtjänar viss diskussion. Resultatet till trots så finns det ingen 

produktion alls utan arbetskraft. Vi har inte än nått det teknologiska stadie där robotar och 

maskiner helt utan assistans kan producera vad som än önskas av dem, även om utvecklingen 

allt mer pekar ditåt. Människor och arbetskraft är fortsatt en förutsättning för produktion samt 

att humankapitalet är beroende utav arbetskraften. Finns ingen arbetskraft finns inte heller något 

humankapital. Humankapitalet visade sig som bekant vara signifikant i den använda modellen 

och är således viktigt. Det är helt enkelt inte möjligt att analysera de olika länens produktion 

utan att kommentera hur arbetskraften faktiskt ser ut, vilket motiverar det utrymme 

arbetskraften tillåtits få i den analys som genomförts. 

Allt detta får även konsekvenser för jämförelsen med ”The Golden Rule”. Då 

kapitalstocksbidraget för alla län utom fyra överstiger 40 % blir det svårt för jämförelsen att få 

någon betydande relevans. Teorin säger att den optimala sparandenivån är lika med 

kapitalandelens bidrag till produktionen, något som för de flesta län potentiellt skulle kunna få 

ödesdigra konsekvenser. Minns tillbaka till teoriavsnittet och Ben Bernankes kommentarer 

kring ”The Global Savings Glut”, där ett högt sparande hos de östasiatiska länderna antogs leda 

fram till det stora amerikanska underskottet (Bernanke, 2005). Även om Sverige är en liten 

ekonomi, klart mindre än de östasiatiska länderna, så leder ett så pass högt sparande som 

föreslås av ”The Golden Rule” troligen till balansproblem.  

Oavsett regelns eventuella påföljder så ligger Gävleborg närmast det optimala sparandet, och 

följaktligen närmast maximerad konsumtion, med endast 1,13 % för högt sparande följt av 

Halland med en differens på 2,26 %. Via den deskriptiva datan går det dock att göra viss analys 

över hur humankapitalet påverkar sparandet. Chandas studie visade tendenser till att 

humankapital och sparande var negativt korrelerat i USA. Några sådana tendenser ser inte ut 

att finnas i Sverige. Stockholm med det högsta humankapitalet har förvisso stundtals också det 

lägsta sparandet, men Dalarna med det lägsta humankapitalet har även det näst lägsta sparandet. 

Överlag tycks det för svenska län inte finnas något konkret samband mellan humankapital och 

sparande. 
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Analysen har i huvudsak fokuserats på län med intressanta resultat. Gävleborg förefaller som 

ett intressant län, med ett lågt sparande, lågt kapitalstocksbidrag kombinerat med en hög 

kapitalstock per capita och medelmåttig BRP. Utöver Gävleborg är kanske Jämtland och 

Kronoberg de mest intressanta länen ur ett teoretiskt perspektiv. Jämtland med sitt närmast 

obefintliga kapitalstocksbidrag på strax över 4 % och Kronoberg med den raka motsatsen och 

ett kapitalstocksbidrag på över 84 %. En utvecklad jämförelse mellan Jämtland och Kronoberg 

vore en intressant fortsättning på det resultat som presenterats i detta arbete. 

6. Slutsats 
 

Studiens syfte var att besvara frågeställningen: Hur ser produktionsfunktionerna ut för svenska 

län, och hur väl överensstämmer länens sparandekvot med ”The Golden Rule of Savings”? 

Svaret kan enklast sammanfattas med Tabell 9 och 10 (se sida 28-29). 

Överlag går det att säga att kapitalstocken är väldigt viktig för Sveriges produktion då alla län 

utom fyra presenterar ett kapitalstocksbidrag på över 40 % även om den absoluta siffran inte är 

pålitlig givet modellens brister. Även om det inte med det resultat som presenterats går att göra 

någon skillnad mellan humankapitalets betydelse för länen separat går det att konstatera att 

humankapitalet är signifikant och dess bidrag är stort. Genomsnittet av humankapitalets bidrag 

till produktionen uppgår till hela 55,5 % vilket får anses signifikant.  

Det hade naturligtvis vart intressant att genomföra en genomgående analys av samtliga läns 

resultat, men givet arbetets tidsbegränsning har analysen fokuserat på de län vars resultat på 

något sätt sticker ut. De län som analyserats mer än övriga har varit Gävleborg och 

Västernorrland med dess höga kapitalstock men låga kapitalstocksbidrag, Jämtland med låga 

värden på det mesta och Kronoberg med ett väldigt högt värde på kapitalstocksbidraget 

kombinerat med en låg kapitalstock. Givet de problem som uppmärksammats i modellen är det 

även denna analys som har störst relevans. Ett par olika resonemang har förts kring vad som 

ligger bakom det resultat som presenterats för dessa län där det mest troliga ändå får anses vara 

skillnader i produktionseffektiviteten.  

I den utsträckning det antagandet är korrekt har studien ändå viss praktisk relevans. Genom att 

ta reda på vilka län som använder sitt kapital mest i sin produktion, i kombination med siffror 

över värdet på deras kapitalstock går det att resonera kring deras effektivitet. En strävan med 

kapitalstocken bör för samtliga län vara att effektivisera sin produktion. I det fallet bör länen ta 



38 
 

lärdom av hur kapitalstocken i Kronoberg används för att kunna förbättra hur den används inom 

det egna länet.  

Önskar man bygga vidare på det arbete som gjorts här skulle intressanta fortsättningar kunna 

vara en jämförelse mellan exempelvis industrierna i Kronoberg och Jämtland, eller något av de 

andra länen med ett lågt kapitalstocksbidrag. Alternativt skulle man med en större tidsram 

kunna fördjupa analysen av kapitalstocksbidraget och kanske framförallt industrierna i samtliga 

län med fokus på vilka stora industrier de finns i samtliga län och hur effektiva de egentligen 

är. En sådan analys skulle kunna vara relevant för industrisektorn i stort där man potentiellt kan 

hitta vilka faktorer som bidrar till hög produktionseffektivitet, något alla industrier bör vara 

intresserade av.  
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8. Appendix 
 

 

Figur 1 - Residuals vs Fitted plot
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